AANVRAAGFORMULIER MOVERTK DOOR FEDECOM LEDEN
1. Gegevens dealer
Firma / Instelling*
Adres*
Postcode Plaats*
MoveRTK is een handelsnaam van 06 GLOBAL POSITIONING SYSTEM BV, KVK 08099075

Naam contactpersoon*
Fedecom lidmaatschapsnummer *
Telefoonnummer*
Faxnummer
E-mailadres*
IBAN rekeningnummer
Merk- en type GPS-ontvanger*
Levering SIM-kaart / aansluitgegevens op
dit adres?

* verplicht in te vullen velden

☐ Ja
☐ Nee

MoveRTK
KuBus 11
3364 dG sliedRechT
Telefoon 0184 671 840
fax 0184 671 844
www.MoveRTK.nl
e-Mail info@MoveRTK.nl

2. Gegevens eindgebruiker
Is de Fedecom-dealer tevens
eindgebruiker?

☐ Ja (ga door naar 3. Tarieven en aantallen)
☐ Nee (vul de onderstaande gegevens in)

Firma / Instelling*
Adres*
Postcode Plaats*
Naam contactpersoon*
Telefoonnummer
Faxnummer
E-mailadres
IBAN rekeningnummer*
Merk- en type GPS-ontvanger*
Lid van
(kruis aan wat van toepassing is)

☐ LTO Noord ☐ ZLTO ☐ LLTB ☐ KAVB
☐ Boval ☐ CUMELA ☐ Bouwend Nederland

Lidmaatschapsnummer
LET OP: als eindgebruiker geen lid is van één van de bovenstaande organisaties, dan wordt de Fedecomdealer zelf gefactureerd voor de standaardprijs van € 650,00 exclusief BTW.

* verplicht in te vullen velden

3. Tarieven en aantallen
MoveRTK 2cm

Standaardprijs

Ledenprijs LTO
ledenvoordeel
Ledenprijs CUMELA
Boval Profijt

Ledenprijs
Bouwend Nederland

Fedecom ledenprijs
als eindgebruiker
(max. 2)

€ 750,00

€ 500,00

€ 500,00

€ 500,00

Looptijd 12
maanden
Onbeperkt gebruik
Inclusief SIM-kaart

Prijzen zijn allen exclusief BTW.
Aantal aansluitingen standaardprijs
Aantal aansluitingen ledenprijs
Gewenste datum ingang

MoveRTK zal alles in het werk stellen om de SIM-kaart(en) op de door u gewenste datum op het door u
aangegeven adres af te leveren.
De SIM-kaart wordt gescheiden verzonden van de inloggegevens en wordt automatisch geactiveerd zodra deze
wordt gebruikt.
De aangegeven gewenste ingangsdatum is tevens de ingangsdatum voor de termijn van 12 maanden. Levertijd
is 1 tot 3 werkdagen.

* verplicht in te vullen velden

4. Opdracht
MoveRTK is een handelsactiviteit van 06 Global Positioning System B.V.
Met het versturen van dit aanmeldingsformulier:
 bevestigt bovenvernoemde aanvrager alle gegevens naar waarheid te hebben ingevuld.
 gaat bovenvernoemde aanvrager akkoord met de Algemene Leveringsvoorwaarden van MoveRTK.
 verleent bovenvernoemde aanvrager hierbij tot wederopzegging machtiging aan 06-GPS B.V. om van
zijn/haar bovenvermelde IBAN rekening bedragen af te schrijven uitsluitend voor de kosten van de
MoveRTK aansluiting(en) zoals aangeven bij 3. Tarieven en aantallen van dit formulier.

Plaats*
Datum*
Handtekening tekenbevoegde*

* verplicht in te vullen velden

