
Dit is een offerte voor huur (huurcontract). De huurformule biedt de volgende voor-

delen:

• Geen begininvestering

• Alle kosten ten laste van de bewoners

• Garantie gedurende 10 jaar

Kruis hier aan voor welke tellers u akkoord gaat en of u al dan niet voor TSS kiest.

TSS (Techem Smart System) is een optie die u WEL of NIET erbij kan nemen. De 

modem wordt in de gemeenschappelijke delen van het gebouw geplaatst, werkt 

met een Lithium batterij (geen WiFi nodig, via GPRS), en ontvangt alle signalen van 

het radiofrequentie materiaal aanwezig in het gebouw en worden dan naar ons door-

gestuurd. Indien u voor TSS kiest, hoeven we helemaal niet meer langs te komen, 

wordt alles door ons via monitoring back office in de gaten gehouden. Bij overmatig 

verbruik, defecten, lekken en/of fraude krijgen wij een alarmsignaal en kunnen we 

snel ingrijpen. Ook krijgt de eigenaar/beheerder een inlogcode om via ons portaal alle 

verbruiken op te volgen.

Hier staan het aantal tellers die wij bij de laatste opname hebben opgenomen. Dit 

komt overeen met de tellers die dus aanwezig zijn in uw gebouw, indien er geen 

aantal aanwezig staat naast het type teller, zijn deze tellers niet van toepassing op 

uw gebouw.

Dit is de jaarlijkse huurprijs per teller/radiator. In deze huurprijs zit de kost van de 

jaarlijkse opname en de jaarlijkse afrekening inbegrepen.

Totale kost = aantal stuks per appartement x de eenheidsprijs, wordt doorgerekend 

aan de huurder (bewoner) via de jaarlijkse afrekening. Huurcontract is voor 10 

jaar met garantie gedurende de gehele periode.

Eénmalige kost die enkel dient betaald te worden bij de plaatsing van de meters.

Hier vult u de jaarlijkse kanteldatum in = wanneer de meters automatisch op nul 

zullen springen (altijd eind van een maand) en liefst te laten samenvallen met de jaar-

lijkse opname van uw gasleverancier zodanig dat het gemakkelijker is voor u om ons 

de kosten mee te delen. Dit is dus niet de gewenste plaatsingsdatum!

Opgelet: indien er informatie ontbreekt, kunnen wij uw bestelling niet 
verwerken !
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ligne vide
ligne vide
ligne vide
ligne vide
        Uw ref. :                     Onze ref. :                    Directe lijn :                    Datum :
            015/755427                      PV/CP/1500681           02/529.63.19                    27/01/2020
ligne vide
        Ondergetekende, VAN DESSEL-VAN HERCK
        woonachtig te: MOLENLEI 8          B 0201            2580     PUTTE
        hieronder genaamd de nemer; handelend:

Via zijn/haar syndicus/beheerder
ligne vide

In de hoedanigheid van de eigenaar of vereniging van mede-eigenaars van het gebouw
Als vertegenwoordiger (gelastigde, zaakwaarnemer) van de medeëigenaars van het gebouw

ligne vide
        Hierbij verklaar ik kennis te nemen en in te stemmen met de algemene voorwaarden op de achterzijde, de
        technische voorschriften op de achterzijde van pagina 1 en het document betreffende de bescherming van
        persoonsgegevens, en ik verbind mij ertoe:
           - Om zoals beschreven in artikel 2 van de voorwaarden vermeld op de keerzijde, het hieronder
             beschreven materiaal te huren van de ondergetekende N.V Caloribel, met als maatschappelijke zetel:
             De Koninckstraat 40, 1080 Brussel, voor het gebouw gelegen te :
             PATER VERBISTSTR        14
             2610   WILRIJK
           - Jaarlijks aan CALORIBEL N.V. de hieronder vermelde huur te betalen.
        * KANTELDATUM: Een kanteldatum (steeds de laatste dag van een maand) wordt door u gekozen, in
        overeenkomst met de jaarlijkse opnameperiode van uw energieleverancier. Op die datum wordt het jaarlijks
        verbruik opgeslagen en kan vervolgens de aflezing op afstand gebeuren. Wijziging van deze datum na de
        plaatsing brengt extra kosten met zich mee.
ligne vide

HUURCONTRACT

Gelieve aan te kruisen Hoeveelheid Jaarlijkse eenheids
prijs excl. BTW

RF Elektronische verdeler +/-   19 12,90
RF Energieteller +/-
RF Warmwaterteller +/-
RF Koudwaterteller +/-
TechSmartSyst JA  / NEE * +/-   19 2,50
*Schrappen wat niet past
Verplaatsingskosten +/-    1 65,00

gekozen KANTELDATUM: TEKENEN VOOR AKKOORD, met
(zie hierboven) de vermelding:

Naam, Voornaam 'Gelezen en goedgekeurd'

Adres DATUM:

Eigenaar/Beheerder

Telefoon

Email

ligne vide
                                                                                      Voor Akkoord, NV CALORIBEL

      Gelieve ons een getekend exemplaar terug te sturen en het ander exemplaar te bewaren.
ligne vide
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S.A. CALORIBEL N.V.
Rue De Koninckstraat, 40
Boite - Bus  : 1-3
1080 Bruxelles - Brussel
Tel: 32(0)2 529.63.00
Fax: 32(0)2 529.63.11
www.techem.be - caloribel@techem.be

../.... (maand/jaar)

Huurofferte
Voorbeeld

Hoe interpreteer ik mijn offerte?
Huurformule
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