
BESTELBON TIS WEB 5.0
RAUWERS NV  -  F.J. NAVEZSTRAAT 78-86  -  1000 BRUSSEL - E-MAIL: fleetmanagement@rauwers.be

DATUM:  HANDTEKENING: 

De klant verklaart de verkoopvoorwaarden op de achterzijde te hebben gelezen die ook beschikbaar zijn op: rauwers.be/documenten

UW VERDELER

Document te tekenen en terug te sturen per E-mail. 

U kunt ook uw bestelbon downloaden en invullen op rauwers.be/documenten

Firma

Naam 

Voornaam

Functie 

BTW Nr 

Adres 

Postcode 

Gemeente

Tel 

Email 

BESCHRIJVING REFERENTIE AANTAL PRIIJS

DLK PRO S Downloadkey 
Minimale wettelijke archivering en geïntegreerde kaartlezer

262910002165200 364,00 €

SmartTerminal 242910002168600 1249,00 €

Extra Chipcardlezer 24A2C59516754 70,00 €

VOERTUIGEN & GEBRUIKERS BASIC ADVANCED PRO

1 voertuig, max. 5 bestuurders, 1 gebruiker 26,23 € 29,73 € 35,68 €

2 - 4 voertuigen, max. 20 bestuurders, 2 gebruikers 42,55 € 48,95 € 58,75 €

5 - 10 voertuigen, max. 50 bestuurders, 2 gebruikers 64.88 € 73,43 € 88,11 €

11 - 20 voertuigen, max. 100 bestuurders, 2 gebruikers 74,59 € 86,25 € 93,69 €

21 - 30 voertuigen, max. 150 bestuurders, 2 gebruikers 85,67 € 96,74 € 118,18 €

31 - 40 voertuigen, max. 200 bestuurders, 3 gebruikers 96,74 € 110,72 € 132,85 €

41 - 50 voertuigen, max. 250 bestuurders, 3 gebruikers 106,64 € 123,54 € 148,26 €

>  50 voertuigen, 3 gebruikers, prijs per voertuig 1,95 € 2,48 € 2,98 €

FACTURATIE
• De facturatie gebeurt per trimester op het einde van de eerste maand van elk trimester.
• Het tarief wordt automatisch berekend op basis van het aantal voertuigen waarvoor
• gegevens gearchiveerd werden en waarvan ingebrachte “verkoopdatum” niet voor-

bij is of op basis van het aantal chauffeurs waarvoor gegevens gearchiveerd werden.
• Elke wijziging in het tarief tijdens het lopende trimester zal verwerkt worden door 

een extra factuur of een creditnota. 
OPZEGGING
• Enkel schrifteijke opzeggingen worden aanvaard (per post of per e-mail aan : 
 fleetmanagement@rauwers.be)
• Het abonnement wordt stopgezet op het einde van de maand van opzegging.
• De opzeging moet ten laatse 5 werkdagen voor het einde van de maand ingediend 

worden,zoniet zal het abonnement stopgezet worden op het einde van de volgende 
maand. 

• Er worden geen andere opzeggingskosten aangerekend.

• CLAUSULES EN VOORWAARDEN: zie achterzijde 22
01

83
94



TIS-Web - CLAUSULES en VOORWAARDEN

Aanvaarding van de clausules door gebruik van de site. Door het gebruik van onze site en onze services, gaat u akkoord met alle clausules en voorwaarden, alsook met de bepalingen vermeld of opgenomen 

in onderhavig document. Indien u de clausules en voorwaarden niet aanvaardt, maak dan geen gebruik van onze site. Wij behouden ons het recht voor deze clausules en voorwaarden te updaten of te wijzigen 

naar eigen goeddunken. Gelieve de clausules regelmatig te raadplegen voor eventuele wijzigingen. Het regelmatig gebruik van onze site na elke wijziging van de clausules en voorwaarden houdt in dat u 

akkoord gaat met de wijzigingen in kwestie.

PATRIMONIALE RECHTEN

U erkent en aanvaardt dat de volledige inhoud en de documenten beschikbaar op de site beschermd zijn door auteursrechten, rechten op gedeponeerde merken, servicemerken, brevetten, commerciële gehei-

men of andere patrimoniale wetten en rechten. Behoudens expliciete toestemming van Rauwers Controle NV, gaat u ermee akkoord geen werken afgeleid van de documenten op de site of van hun inhoud te 

verkopen, een licentie toe te kennen, te verhuren, te wijzigen, te verspreiden, te kopiëren, te reproduceren, over te brengen, in het openbaar te tonen of te gebruiken, te publiceren, aan te passen, uit te geven, 

te creëren. Het systematisch recupereren van gegevens of elke andere inhoud van de site voor het creëren of compileren, direct of indirect, van een collectie, een compilatie, een database of een register zonder 

geschreven toestemming van Rauwers Controle NV is verboden. Bovendien is het gebruik van de inhoud of van documenten met elk ander doel dan hetgeen expliciet toegestaan in de gebruiksmodaliteiten, 

verboden. Zoals hierboven vermeld, is reproductie, kopiëren of verspreiding voor commerciële doeleinden van documenten of grafische communicatie-elementen op deze site strikt verboden zonder expliciete 

geschreven toestemming van Rauwers Controle NV.

VRIJWARING VAN GARANTIE

Alle documenten, informatie, software, producten en services opgenomen of beschikbaar op de site (de “inhoud”) worden geleverd “zoals beschreven” en “in functie van beschikbaarheid” voor eigen gebruik. De 

inhoud wordt geleverd zonder garantie, zowel expliciet als impliciet, daarin inbegrepen, zonder andere uit te sluiten, de impliciete waarborg van normale kwaliteit, en van conformiteit voor een welbepaald doel of 

afwezigheid van namaak. Rauwers Controle NV, haar filialen en concessiegevers staan niet garant voor de juistheid, betrouwbaarheid of correctheid van de inhoud, voor de toegankelijkheid van de betreffende 

site op elk moment en op elke plaats, voor de correctie van de tekortkomingen en fouten of voor het vrij zijn van de inhoud van virussen of om het even welk ander nadelig element. Het gebruik van de site is 

op eigen risico en gevaar. Gezien het feit dat de autoriteiten het uitsluiten van bepaalde garanties niet toestaan, is het mogelijk dat bepaalde uitsluitingen geen betrekking hebben op u.

BEPERKING VAN DE VERANTWOORDELIJKHEID

Rauwers Controle NV, haar filialen en concessiegevers worden in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld voor directe schade, indirecte schade, schadevergoeding, bijkomende, speciale of correlatieve schade 

of voortkomend uit het gebruik van de site of het onvermogen de site te gebruiken. Onderhavige beperking houdt in dat de veronderstelde verantwoordelijkheid berust op een contract, een civielrechtelijk delict, 

een nalatigheid, een objectieve verantwoordelijkheid of elk ander element, zelfs indien Rauwers Controle NV verwittigd werd over de mogelijkheid van dergelijke schade. Gezien het feit dat de autoriteiten het 

uitsluiten of de beperking van de bijkomende of correlatieve schade niet toestaan, wordt de verantwoordelijkheid van Rauwers Controle NV beperkt tot wat de wet in desbetreffend geval voorschrijft.

INTERNATIONAAL GEBRUIK

Rauwers Controle NV garandeert niet dat de documenten van de site aangepast zijn of toegankelijk zijn voor gebruik buiten België. Personen die ervoor kiezen de site te openen vanaf andere locaties, doen dit 

op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor het respecteren van de plaatselijke wetten.

WETGEVING

De gebruiksmodaliteiten worden bepaald door de Belgische wetgeving.

ONTBINDING

Rauwers Controle NV behoudt zich het recht, naar eigen believen, de toegang te ontzeggen tot de site of een deel van de site, met of zonder voorafgaande verwittiging. Wanneer u uw contract wenst op 

te zeggen, gelieve dan uw aanvraag schriftelijk door te geven. Wanneer geen datum wordt opgegeven gebeurt de opzegging op het einde van de maand. U bent verantwoordelijk voor het ophalen van uw 

gegevens voor deze datum. Er zullen geen annulatiekosten gerekend worden, daarentegen zal de lopende maand van de opzegging gefaktureerd worden. Gelieve de site te raadplegen voor de meest recente 

“Gebruiksclausules en –voorwaarden”, alsook voor de verklaringen betreffende “Beleid omtrent het respecteren van het privéleven”. Aanvragen tot stopzetting moeten tenminste 5 dagen voor het einde van 

de maand ingediend worden. 

GEBRUIKERSNAMEN

De gebruikersnamen en paswoorden maken integraal deel uit van de beveiliging van de gegevens. Ze kunnen enkel toegekend of aangepast worden door Rauwers Controle NV. U heeft de mogelijkheid op elk 

moment te vragen een toevoeging te doen aan of gegevens weg te laten uit uw gebruikerslijst. Elke gevraagde wijziging na opmaak van de rekening geeft aanleiding tot beperkte administratiekosten. Gelieve 

Rauwers Controle NV te contacteren voor de laatste tarieven.

PASWOORDEN

Zodra u de details over uw rekening gekregen hebt, krijgen de gebruikers die u opgegeven hebt een initieel paswoord toegekend door Rauwers Controle NV. Het is aan te raden deze paswoorden te vervangen 

door nieuwe zodra u daartoe de mogelijkheid heeft.

OPMERKING

Elk paswoord staat in code en kan niet gelezen worden door het personeel van Rauwers Controle NV. Indien u uw paswoord vergeet, kan Rauwers Controle NV het niet meer terugvinden. In dit geval zal Rauwers 

Controle NV een nieuw paswoord creëren en worden u per paswoord dat op deze manier veranderd moet worden beperkte administratieve kosten aangerekend. 

BETALING

De maandelijkse abonnementen worden gefactureerd vanaf de toewijzing van de paswoorden. De forfaitaire prijzen voor de abonnementen evolueren en kunnen jaarlijks herzien worden. De gefactureerde 

tarieven worden op het einde van de maand automatisch berekend en komen overeen met het aantal voertuigen en bestuurders met gearchiveerde bestanden aanwezig op de rekening.
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