BlusHetVuur
BedrijfsHulpVerlening
Prinses Christinalaan 1
3832 CM Leusden
Telefoonnummer: +31650928856
Faxnummer: 0847252354
webadres: www.BlusHetVuur.nl
Email: info@BlusHetVuur.nl
IBAN: NL73 RABO 0141397969
KvK nummer:72261943

PORTOFOONVERHUUR
BlusHetVuur verhuurt analoge portofoons.
Om de organisatie van uw evenement in goede banen te leiden, voorzien wij U van de juiste communicatie tussen o.a. beveiligers, stagecrew, organisatie, medische begeleiding of EHBO, verkeersbegeleiders. Deze hebben in de binnenstad een bereik van <1>kilometer, afhankelijk van de
bebouwing, in vergunningsvrije portofoons open terrein tussen de 1 en max 3 kilometer.
Spelregels huren
Privé personen: Borg in overleg en legitimatie (paspoort en/of rijbewijs).
Zakelijke huurders; Bij de eerste keer huren:
Recent uittreksel KvK, getekende prijsofferte formulier per fax/mail en de borg is meteen het factuurbedrag. Degene die portofoons ophaalt een geldig paspoort en/of rijbewijs.
Als u regelmatig huurt is alléén een legitimatie voldoende!
Basistarieven
Handelingskosten € 7,00. Portofoon huurprijs per dag, zie tabel
Alle accessoires zijn exclusief (extra batterijen, remote speaker mics (RSM) en oortjes en/of
surveillance/recherche setjes).
Verzendkosten conform de tarieven van POSTNL (Verzekerservice).
HUURPERIODE
De portofoons kunnen al worden gehuurd voor één dag. Wilt u de portofoons langer huren?
Uiteraard is dit ook mogelijk.
1: Huur 1e dag
2: Huur vanaf 2e dag
Weekend: huur weekend (vrijdagavond, zaterdag, zondag en maandagochtend)
Vervangingswaarde is de waarde die aan BlusHetVuur vergoedt dient te worden in geval van
verlies, diefstal of beschadiging, prijzen ex. BTW
Prijzen zijn in euro's en exclusief BTW.
Prijswijzigingen en beschikbaarheid voorbehouden

Onze algemene voorwaarden zijn hierop van toepassing, deze zijn te raadplegen op de website:
www.BlusHetVuur.nl

Huurprijzen BlusHetVuur (exclusief BTW)

Een heel
Apparatuur

1e dag

Na 1e dag Weekend
(vr.-ma.)

Nieuwprijs/
vervangingswaarde

Tonfa portofoon

€ 4,50

€ 3,50

€ 8,00

€ 90,00

Tafellader

inbegrepen

inbegrepen

inbegrepen

€ 23,00

Recherche oortje + mic

Deze worden uw eigendom na huur

€ 28,00

Speakermic

€ 2,50

€ 41,00

€ 1,50

€ 4,00

Li-Ion accu 1800mAh

€ 37,00

Een heel
Apparatuur

1e dag

Na 1e dag Weekend
(vr.-ma.)

Nieuwprijs/
vervangingswaarde

TYT TH-F6 portofoon

€ 3,00

€ 2,00

€ 5,00

€ 75,00

Tafellader

inbegrepen

inbegrepen

inbegrepen

€ 28,00

Recherche oortje + mic

Deze worden uw eigendom na huur

€ 28,00

Speakermic

€ 2,50

€ 41,00

Li-Ion accu 1500mAh

€ 1,50

€ 4,00

€ 32,00

Onze algemene voorwaarden zijn hierop van toepassing, deze zijn te raadplegen op de website:
www.BlusHetVuur.nl

