MOBIVET
CV BELGIE BVBA
Luxemburgstraat 20
9140 Temse
Tel: 033 024572
email: info@mobivet.be

MOBIVET bestelformulier
omschrijving

eenheid

abonnement (1 vestiging met 1 depot) instapkost = gratis. Mobiele app "MMA" per maand
(Android), inlezen levernota's & labo-uitslagen, Mobivet Help website, email
min. duur: 2
support, tel. support, begeleding op afstand (remote support)
jaar

prijs

subtot.

1e user 83,42
extra user 32,96

*

(*)

opleiding ter plaatse (sessie = 2u á 120€/uur) forfait verplaatsing 75 eur
(<50km) of 150 eur (>50km, max 150km)

per sessie

249,60

overdracht gegevens (kl, pat, cons, vacc.)

per

520,00

AB licentie - maakt het mogelijk om uw anti-biotica gebruik te verzenden vanuit
Mobivet naar officiele instanties (Belpork, Belplume, AB Register, Sanitel Med)

per maand/
gebruiker

16,48

export van verkoopfacturen > boekhoudpakket eenmalige activatie: 600 eur
(ex. Btw)

per maand

32,96

SMS credits (kies uw pack: zie rechts) maakt mogelijk om SMS berichten te
verzenden vanuit Mobivet

per pack

500 (90€), 1000
(160€), 2000
(320€), 3000
(450€)

persoonlijke ruimte voor uw klanten (My Mobivet) (hun persoonsgegevens &
facturen inkijken, bestellingen en afspraken maken)

per maand

43,95

TVD licentie voor de mobiele app (MMA) (= afdrukken / collectief versturen
van TV documenten via email) maandelijks abonnement per user

per maand/
gebruiker

16,48

totaal ex btw
extra vestiging/depot: eenmalige activatie 780 eur (excl. Btw) & abonnement:
btw 21%
46,80 eur (excl. Btw)/maand. Opm.: eventuele reductieprijzen zijn max 24
maanden van toepassing. Uurtarief in regie: 120 eur ex btw/uur
totaal in. btw

€
€
€

Gelieve aan te kruisen wat u wenst te bestellen en dit formulier ingevuld en ondertekend terug te mailen naar info@mobivet.be. Op alle
bestellingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing die u kunt raadplegen op www.mobivet.be. Minumum contractduur: 24
maanden. Facturatie jaarlijks. Uw contract wordt telkens verlengd met 1 jaar indien niet opgezegd 3 maanden voor het verstrijken van de
periode. Op het gebruik van Mobivet zijn de Mobivet licentievoorwaarden van toepassing die u kan raadplegen op
http://www.mobivet.be/conditions.html. Uw gegevens worden verwerkt overeenkomstig de privacy wetgeving in voege vanaf 25 mei
2018. De volledige tekst van onze privacyverklaring kunt u raadplegen op http://mobivet.be/privacy.html .

Praktijknaam:

Voornaam:

Familienaam:

Straat:

nr:

bus:

Postcode:

Gemeente:

Telefoon:

fax of gsm:

Ordenr:

btw nr:

Voornaamste groothandel:
Emailadres:

depotnr:
website:
datum & handtekening:

