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Huurcontract Cabman BCT (BELGIË) 
 

Software & Service 

De huur van de Cabman BCT incl. toebehoren is inclusief: 

• Cabman BCT Software & Service abonnement; 

• Inlog Cabman Data; 

• Koppeling met Cabman Centrale; 

• Vodafone M2M abonnement; 

• BCT Config abonnement1; 

• Initiële taximeter tarieven; 

• Dataverstrekking naar Chiron;  

• Instructiemateriaal zodat u de koppeling naar Chiron kunt maken. 

Kosten 

De huur van de Cabman BCT incl. toebehoren bedraagt € 44,95 per maand per voertuig (excl. BTW en 

montage) en heeft een looptijd van 2 jaar. Na 2 jaar wordt deze maandelijks verlengd. Euphoria levert 

refurbished apparatuur met garantie gedurende de looptijd van het contract. Indien u het contract binnen deze 2 

jaar opzegt, ontvangt u van ons een eindafrekening van de nog resterende maanden. 

 

Betalingsvoorwaarden 

Betaling maandelijkse factuur 14 dagen. Genoemde prijzen zijn exclusief BTW. De BTW wordt verlegd en dat wil 

zeggen dat deze niet in rekening wordt gebracht bij Belgische vervoerders. 

Huur 

De Hardware2 wordt verhuurd door Euphoria. Dat wil zeggen dat het eigendom van de geleverde hardware door 

Euphoria wordt voorbehouden. 

Garantie 

De garantietermijn van de Cabman BCT incl. randapparatuur is gelijkgesteld aan de looptijd van het huurcontract 

met een maximum van 5 jaar. Deze garantie is alleen op de hardware van toepassing. Wanneer de hardware 

binnen garantie na 1 jaar defect gaat zijn de kosten van de arbeid om vervangende hardware te leveren wel voor 

de klant. 

 
1 BCT Config zorgt ervoor dat u over-the-air configuratiewijzigingen kunt doorvoeren. Zo kunt u er voor kiezen 

om een multicentrale toe te voegen, een nieuwe vervoerssoort of bijv. het logo op het ritbewijs. 

Wanneer u dit abonnement heeft lopen kunt u via support@cabman.zendesk.com een verzoek doen om een 

Configuratie update uit te voeren, waarna we de specificatie uiteen zullen zetten. Geef hierbij expliciet aan welke 

voertuigen (Unit-ID’s of Kentekens) u wilt laten updaten.  

Bijzonderheden: 

• Het is niet mogelijk om instellingen m.b.t. datacommunicatie, zoals het Host-ID, Unit-ID of APN via BCT 

config aan te passen. 

• Het uitrollen van een configuratie-update kan, afhankelijk van de verbinding van de voertuigen, 

meerdere dagen in beslag nemen. 

• Taximeter tarieven zijn niet inbegrepen in dit abonnement en worden per klant gebouwd tegen support 

uurtarief met een minimum van 15 minuten. 

Voor meer informatie over ons Software en Service abonnement verwijzen wij u door naar onze website: 

www.cabman.be.  

 
2 De vermelde goederen onder het hoofdstuk ‘Hardware’ worden tezamen gedefinieerd als ‘Hardware’. 

mailto:support@cabman.zendesk.com
http://www.cabman.be/
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Defect buiten Garantie 

Bij een defect buiten garantie door bijvoorbeeld poging tot diefstal, molest of onordentelijk gebruik worden de 

volgende kosten in rekening gebracht. 

• Defect buiten garantie voor BCT is €300,-  

• Defect buiten garantie voor Modem is €125,- 

• Defect buiten garantie voor Printer is €125,- 

Hardware 

Een overzicht van de hardware die wordt geleverd door Euphoria: 

• Cabman BCT incl. voedingskabel, GPS-antenne en bevestigingsmateriaal 

• GSM/GPRS modem incl. voedingskabel en binnenruitantenne 

• Alarmknop 

Installatie en onderhoud 

Cabman Installatie & Service is onze professionele montagepartner. Zij staan garant voor een professionele en 

kwalitatief hoogwaardige installatie en bieden perfecte service het hele jaar door. CIS heeft reeds 10 jaar ervaring 

en ruim 10.000 ingebouwde systemen naar tevredenheid gemonteerd. 

Hieronder treft u de adviesprijzen van Cabman Installatie & Service, CIS. Onze andere Belgische partners kunnen 

afwijken van deze adviesprijzen De montage en activatie van de Cabman BCT kan mee worden genomen in de 

huurprijs voor een aanvullend bedrag van 10,- per maand voor een periode van 2 jaar. U kunt dit aangeven bij 

de opdrachtbevestiging. 

De installatie zoals geoffreerd in deze offerte is exclusief de BMI keuring van uw Taximeter 

Dienst  Adviesprijs  

Montage Cabman BCT (Basis) € 199,-  

Activatiekosten Cabman BCT € 32,50 

BCT Keuring € 49,-  

 

Aanvullende diensten en producten  Adviesprijs  

Demontage Cabman BCT incl. deactivatie3 € 75,- 

CAN interface incl. montage 

Benodigd afhankelijk van type voertuig 
€ 150,- 

Voorrijkosten 

Vervallen vanaf 2 montages of 4 keuringen 
€ 59,-  

Barclay daklichten, vanaf Barclay Nano 
exclusief montage 

€ 99,- 

 

Jaarlijkse prijsherziening 

Euphoria heeft het recht de vastgestelde prijzen per 1 januari te herzien op basis van het indexcijfer voor "CAO-

lonen, Informatie en communicatie" dat zal worden vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek. De 

aldus herziene prijs zal evenwel niet dalen beneden het niveau van het jaar daarvoor. 

Algemene voorwaarden 

Op deze offerte en op alle overeenkomsten die u met Euphoria Software aangaat, zijn de NLdigital voorwaarden 

van toepassing. Middels het ondertekenen van deze offerte verklaart u de algemene voorwaarden te hebben 

ontvangen en daarmee akkoord te gaan. 

 
3 Let op! Deze kosten zijn verplicht voor de ondernemer en worden einde huur overeenkomst in rekening 
gebracht. 

https://cabman.eu/nl/algemene-voorwaarden/


Pagina 3 van 4 
 

Euphoria Software BV   |   Wilhelminapark 36   |   5041 EC Tilburg, Nederland   |   T: +31 13 460 92 80 

E: administratie@cabman.be   |   W: www.cabman.be   |   KvK nr. 17094739  |  BTW-nr. NL805364560B01 |   

Opdrachtbevestiging 

 

 

Kruis aan wat voor u van toepassing is   

 
 

Ik maak gebruik van een installatiepartner van Euphoria 

 

Ik regel zelf de montage 

 

 

Kruis aan wat voor u van toepassing is en geef aantal voertuigen op  

 
 

Ik betaal € 44,95 per maand voor ………… voertuigen en betaal de montagekosten direct aan de 

installatiepartner. 

 

Ik betaal € 54,95 per maand voor ………… voertuigen voor de eerste 2 jaar. Dit is inclusief de 

montagekosten*. Na 2 jaar betaal ik € 44,59 per maand.  

 

*Dit aanbod is alleen van toepassing bij Cabman Installatie Service Tilburg, Autofit Goes en Encase. 

 

 

 

 

Onderstaand kunt u voor akkoord tekenen. 

Koper verklaart dat de Hardware eenvoudig te monteren en te verwijderen is. Koper doet afstand van een 

eventueel recht om het eigendom te claimen op de grond dat deze, door natrekking dan wel zaakvorming, een 

geheel is gaan uitmaken met de auto(‘s). 

 

Koper dient, samen met het getekende contract, een kopie van identiteitskaart/paspoort mee te sturen. 

Bedrijfsnaam:  

Contactpersoon:  

Telefoon:  BTW-nr.:  

E-mail:  

Datum:  Plaats:  

Handtekening:  
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