EURO-motive B.V.
Postbus 93
4190 CB Geldermalsen
T: 0345-581227
F: 0345-581225
Aanvraag voor een Overeenkomst tot het gebruik van een aansluiting op CARculate
Uitsluitend bestemd voor nieuwe aanvragen, niet voor heraansluiten.
Deze aanvraag wordt na acceptatie door EURO-motive een overeenkomst
tussen hieronder genoemde Contractant en EURO-motive B.V.
ten behoeve van het gebruik door Contractant van een aansluiting op CARculate

Contractant
FIRMA
OFFICIËLE VESTIGING volgens KvK
Adres / huisnummer
Postcode / Plaats
Telefoon
BTW nummer
KvK nummer
ZAKELIJKE GEGEVENS
POST:

Adres / huisnummer
Postcode / Plaats

BEZOEK:

Adres / huisnummer
Postcode / Plaats

Telefoon
Dhr. / Mevr.

Contactpersoon

_____________________

IBAN bankrekening tbv incasso
BIC code van de bank
Tenaamstelling bankrekening
Emailadres tbv electronische factuur
Emailadres tbv CARculate informatie
BRANCHE / CONCEPTEN *1
BOVAG aansluitnummer
BOVEMIJ PARTNER*2
FOCWA autoruitherstel aansluitnummer

:
Alcredis Autolease / Bovag Autoverzekeringen / Dealergarant / PSA / Stern Finance

:
:

*1 Indien van toepassing worden specifieke regelingen automatisch geactiveerd
*2 Indien van toepassing: omcirkelen

CARculate aansluitmethode*1
Ingangsdatum: . . .

O
O
O

via de CARculate modules (standaard)
via de CARculate BOVEMIJ light optie (uitsluitend BOVEMIJ LABELS)
Via de CARculate BOVAG light optie (uitsluitend BOVAG garantiebewijzen)

*1 Kies één methode; wijziging van een bestaande aansluiting gebeurt in CARculate, onder 'Mijn gegevens'

Aanvraag voor een Overeenkomst tot het gebruik van een aansluiting op CARculate (vervolg)

CARculate standaard
Aantal
1
...
...
...
...
...
...

Module
eenmalig
per maand per locatie
per transactie
CARculate aansluiting; set up
199,00
CARculate Postbus
e-postzegel: 0,55
CARculate Calculatie (incl. 1 licentie)
(incl. 05 gratis calculaties) 57,00
CARculate Dossier (incl. 1 extra licentie)
(incl. 25 gratis calculaties) 57,00
ruitcalculatie: 2,25
CARculate Werkplaats (incl 1 extra licentie)
57,00
1
(incl. 50 gratis calculaties) 57,00
• Optie: calculatiefactor *
(incl. 25 gratis calculaties) 57,00
• Optie: extra licentie*2
ruitcalculatie: 3,50
• Optie: geïntegreerde GT motive
autoglasschadecalculaties
variabel
• Optie: declaratieverwerking naar
1,10 – 3,05
verzekeringsmaatschappijen*3
*1 grootverbruikers kunnen zich verzekeren van extra gratis calculaties door verhoging van het abonnement
*2 standaard wordt CARculate geactiveerd met één licentie tbv.één computer; extra licenties tbv. het activeren van meerdere
werkplekken op dezelfde locatie
*3 afhankelijk van de maatschappij

CARculate light: uitsluitend BOVEMIJ labels
Aantal
Module
per transactie *1
1
CARculate Bovemij koppeling
dossier: 3,05
*1 dossierkosten kunnen door de hersteller worden opgevoerd op de nota naar de maatschappij onder 'administratiekosten'.

Overige documenten
De volgende documenten maken deel uit van deze overeenkomst:
1. ASP dienstverleningsovereenkomst van EURO-motive
2. Leveringsvoorwaarden van ICT Office in gebruik bij EURO-motive
3. AVG Verwerkersovereenkomst van EURO-motive
4. Privacyverklaring van EURO-motive

Betaling: Maandincasso
Ondergetekende ...
• verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan EURO-motive B.V.
tot het maandelijks automatisch afschrijven van de kosten voor het gebruik van de aansluitingen op CARculate
ten laste van het hierboven genoemde rekeningnummer
ten gunste van rekening NL82 INGB 0004 5696 69 ten name van EURO-motive B.V.
• is bekend met het feit dat, indien hij/zij niet akkoord is met de afschrijving, hij/zij binnen de storneringstermijn zijn/haar
eigen bank opdracht kan geven het afgeschreven bedrag terug te boeken.
• gaat ermee akkoord dat verantwoording van het geïncasseerde bedrag maandelijks achteraf plaats vindt middels
toezending van een electronische factuur.
Ondertekening
Door ondertekening van deze overeenkomst geeft ondergetekende tevens aan kennis genomen te hebben van en
akkoord te gaan met de inhoud van de overige documenten hierboven genoemd. Deze documenten zijn beschikbaar op
www.euro-motive.nl, liggen ter inzage bij EURO-motive B.V. en kunnen kosteloos worden opgevraagd.
Voor akkoord namens Contractant
Naam + Voorletters
Functie
Datum
Handtekening

versie:CARculate-hc_2019-0101.doc
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