1.

Deze overeenkomst met nummer (zie boven) betreft enerzijds:
ICE Benelux B.V.
Bennebroekerweg 269
1435 CJ RIJSENHOUT

CONTRACT
Nr:
Ingangsdsatum:

en anderzijds:

Bedrijfsnaam
Adres
Postcode woonplaats
Contactpersoon
2.

Tel:

Omschrijving van de machine:
Machine(s) merk - type:
Volgens bijlage bij
meerdere machines.

TYPE CONTRACT:
Light

Smart

Pro

Full-service*

*vink uw keuze aan.

Lokatie
Adres
Postcode woonplaats
Contact
3.

Deze overeenkomst omvat een contract volgens de onderstaande specificaties waarvoor hierboven een keuze is
gemaakt:
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Voordelen i-Service abonnement:
Uw service aanvraag tot facturatie gedigitaliseerd.
10% korting op onderdelen, slijtdelen en verbuiksartikelen.
Uw machines in kaart in ons systeem, wij kennen uw machines en lokaties.
Rapportages over machinepark en servicekosten.
Eenvoudig service aanmelden via Smart QR-code.
Eenvoudig top 10 slijtdelen bestellen, ook via QR-code.
Eenvoudig zelf een onderdelentekening bekijken.
Optimaal onderhoud/behoud van uw reinigingsmachine(s)
Voorrang bij service-aanvragen.
GRATIS leenmachine bij uitval voor langere tijd.
Kostenbesparend.
Fleetkorting op i-SERVICE bij meerdere machines

LIGHT*

Met het basis servicepakket krijgt uw
machine eens per jaar een preventieve
servicebeurt. U krijgt 10% korting op de
gebruikte onderdelen. Voor tussentijdse
storingen krijgt u voorrijdkosten en
arbeidsloon berekend. Goede keuze voor
inzet bij minder dan 200 draaiuren per jaar!

Bij méér dan 300 draaiuren per jaar
adviseren wij u het PRO pakket. In basis is
dit hetzelfde abonnement als de SMART
echter geven wij 3 preventieve
servicebeurten per jaar. Ook krijgt u 10%
korting op de gebruikte onderdelen. Voor
tussentijdse storingen krijgt u geen
voorrijdkosten en arbeidsloon berekend.

SMART*

Dit abonnement wordt gebruikt bij inzet van
200-300 draaiuren per jaar. Uw machine
krijgt 2 preventieve servicebeurten per jaar.
Ook krijgt u 10% korting op de gebruikte
onderdelen. Voor tussentijdse storingen
krijgt u geen voorrijdkosten en arbeidsloon
berekend.

FULL-SERVICE*

Dit is het meest uitgebreide pakket voor uw
schoonmaakmachines. Volledige ontzorging
voor een vast tarief per jaar. Wij geven uw
machine 3 preventieve servicebeurten per
jaar . Alle onderdelen en slijtdelen zijn
inbegrepen, u krijgt hier geen extra factuur
voor. Het accupakket is daarin niet
inbegrepen.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ICE Benelux B.V. - Bennebroekerweg 269 - 1435 CJ Rijsenhout (The Netherlands)
Telefoon: 0297-303010 - Website : www.icebenelux.nl - Email: info@icebenelux.com

3.a

Tussentijdse beëindiging van dit contract:
Tussentijdse beëindiging van dit contract is alleen mogelijk ten minste 3 maanden voor einde contractperiode.

4.

Niet in dit contract inbegrepen zijn:
- Reparaties als gevolg van nalatigheid, onachtzame behandeling of aantoonbaar slecht dagelijks onderhoud en schades!

5.

Voor dit contract geldt een jaar-tarief van:

6.

Het contract gaat in op de bovenin vermelde datum en heeft een looptijd van 12 maanden zoals overeengekomen en wordt
stilzwijgend jaarlijks verlengd.

7

Op dit contract zijn de algemene leveringsvoorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd onder
Kamer van Koophandel nummer 65438345.

8.

Aldus overeengekomen en voor akkoord ondertekend (s.v.p. ondertekend retour):
ICE Benelux B.V.
Datum:

Klant :
Datum:

……………………………………………

…………………………………………

C.G.A. ter Schure

Naam:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ICE Benelux B.V. - Bennebroekerweg 269 - 1435 CJ Rijsenhout (The Netherlands)
Telefoon: 0297-303010 - Website : www.icebenelux.nl - Email: info@icebenelux.com

Machine(s) merk - type:
Light

TYPE CONTRACT:
Smart Pro Full-service*

Light

TYPE CONTRACT:
Smart Pro Full-service*

*vink uw keuze aan.

Lokatie
Adres
Postcode woonplaats
Contact

Machine(s) merk - type:

*vink uw keuze aan.

Lokatie
Adres
Postcode woonplaats
Contact

Machine(s) merk - type:
.

Light

TYPE CONTRACT:
Smart Pro Full-service*
*vink uw keuze aan

Lokatie
Adres
Postcode woonplaats
Contact

Machine(s) merk - type:
.

Light

TYPE CONTRACT:
Smart Pro Full-service*
*vink uw keuze aan.

Lokatie
Adres
Postcode woonplaats
Contact

Machine(s) merk - type:
Light

TYPE CONTRACT:
Smart Pro Full-service*
*vink uw keuze aan.

Lokatie
Adres
Postcode woonplaats
Contact
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