!

Prijs en Offerte informatie CRDL© (Cradle)
De CRDL© is een instrument bedoeld voor veelvuldig, dagelijks gebruik in een
gemeenschappelijke omgeving voor meerdere bewoners of bezoekers van
zorginstellingen, thuiszorgorganisaties en dagactiviteitencentra.
CRDL© Basis of CRDL© Compleet (Model B110)
De CRDL© is vervaardigd van massief en uitvoerig voorbewerkt hout met een organische, plezierig
aanvoelende en aantrekkelijk ogende vormgeving met een laag zwaartepunt dat van nature uitnodigt
om tot aanraking over te gaan.
Alle complexe elektronica is verborgen aan de binnenkant van de CRDL© en vormt geen enkele
belemmering om het object te kunnen gebruiken. Het gebruik vergt enkel het bedienen van de aan/
uit knop en de selectie van de gewenste kaart met aangeleverde geluidsfragmenten.
De CRDL© Basis wordt geleverd in een hoogwaardige, tactiele productverpakking inclusief een 5V
oplader met oplaadkabel, een audio-bibliotheek met 5 geluidsthema’s bestaande uit 25
geluidsfragmenten inclusief een SD kaart, een notitieboekje voor het vastleggen van CRDLervaringen met bewoners en collega’s en een gebruiksaanwijzing. De binnenzijde van de verpakking
is voorzien van een mal uit recycleerbaar kunststof die de organische vorm van de CRDL draagt. De
toebehoren zijn verpakt in een apart accessoire-doosje met magnetische sluiting.
Bij CRDL© Compleet zijn naast de CRDL© Basis, ook het Servicecontract voor jaar 1, 10 extra
geluidsthema-bibliotheken en een speciaal vervaardigde CRDL draagtas onderdeel van het
totaalpakket.
Onderhoud:
De CRDL© is van gemaakt van massief hout. Hout is een natuurlijk materiaal en kan, onder andere
door invloed van licht en luchtvochtigheid, onregelmatigheden vertonen in kleurschakering en
dichtheid.
Het instrument is tijdens productie reeds behandeld om het hout minder gevoelig te maken voor
krassen, vlekken en vocht. Wij raden aan de CRDL eens per jaar na te behandelen met ‘rubio
monocoat oil + 2C pure’ (http://www.rubiomonocoat.com/product/rubio-monocoat-oil-plus-2c/).
Desgewenst kunt u deze behandeling ook door ons laten verrichten.
Servicecontract:
Het is tevens mogelijk een servicecontract af te sluiten voor de CRDL© Basis; dit bestaat uit een
uitgebreide garantie dekking en termijn, kosteloze omwisseling van het product bij defecten onder
garantie, periodieke update van firmware en onderhoud van het houtwerk en aanraakvlak.
Dit servicecontract is een standaard onderdeel van de gebruiksovereenkomst indien u kiest voor de
huuroptie.
Garantie:
De garantietermijn op de elektronica is onder normaal gebruik 2 jaar.
Pagina 1

!

Demonstratie:
Bij interesse voor de CRDL© is het mogelijk om een demonstratie-afspraak op uw locatie te maken.
We maken die afspraak op basis van uw interesse, voorbereiding en betrokkenheid van anderen
binnen de organisatie.

Prijs:
CRDL© Basis is verkrijgbaar voor € 3.950,- excl. BTW
CRDL© Compleet is verkrijgbaar voor € 4.950,- excl. BTW
Er bestaat tevens een mogelijkheid om de CRDL© te huren op basis van een gebruiksovereenkomst
voor een periode van 24 of 36 maanden. In dit geval betaalt u een eenmalige aanbetaling van €500,Basis/ €1.500 Compleet excl. BTW en een maandelijks huurtarief van respectievelijk € 195,- excl.
BTW op basis van 24 maanden, of € 145,- excl. BTW op basis van 36 maanden.

Levertijd:
8 weken nadat de offerte akkoord retour ontvangen en de 1ste betaling ontvangen is.
Extra informatie:
Huur bij 24 en 36 maanden zijn automatisch voorzien van een service contract.
Lange termijn huurtermijn-betalingen verlopen via automatische incasso.
Betaling bij koop: 50% bij opdracht / 50% bij aflevering.
Vraag vrijblijvend een volledige gedetailleerde offerte aan.
Op al onze leveringen zijn de Algemene Voorwaarden van CRDLT B.V. van toepassing. In het geval
van koop geldt de koopovereenkomst en bij huur de gebruiksovereenkomst tussen CRDLT B.V. en
koper of huurder.
Wij zijn altijd bereikbaar voor aanvullende vragen, opmerkingen of suggesties.

Definitieve prijzen en condities zijn geldig op het moment van volledige offerte.
Datum: november 2019
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Overzicht voor levering van CRDL©
aan zorginstellingen voor
mensen met dementie en een verstandelijke beperking
Thuiszorgorganisaties en Dagactiviteitencentra

Opties op basis van leverings / eigendom keuze excl. BTW
Omschrijving

Termijn

CRDL Basis

Prijs

Betaling bij
order

€ 3,950.00

€ 1,975.00

€

319.05

€

319.05

CRDL - extra Geluidsthema-bibliotheken

€

75.00
per stuk

€

75.00
per stuk

CRDL Draagtas

€

195.00

€

195.00

Service contract

Jaarlijks

CRDL Compleet

€ 4,950.00

€ 2,475.00

Betaling voor
levering
€ 1,975.00

€ 2,475.00

Inclusief Servicecontract
voor Jaar 1, + 10 extra
geluidsthema-bibliotheken
+ speciaal vervaardigde
CRDL draagtas

Huur
€

Eenmalig
Prijs p/m

24 maanden

€

195.00

Prijs p/m

36 maanden

€

145.00

500.00
Basis

€1.500.00
Compleet
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Opties op basis van leverings / eigendom keuze incl. BTW
Omschrijving

Termijn

CRDL Basis

Prijs

Betaling bij
order

€4,779,50

€ 2,389.75

€

386.05

€

386.05

CRDL - extra Geluidsthema-bibliotheken

€

90.75
per stuk

€

90.75
per stuk

CRDL Draagtas

€

€

235,95

Service contract

Jaarlijks

CRDL Compleet

235,95,

€ 5,989.50

€ 2,994.75

Betaling voor
levering
€ 2,389.75

2,994.75

Inclusief Servicecontract
voor Jaar 1, + 10 extra
geluidsthema-bibliotheken
+ speciaal vervaardigde
CRDL draagtas

Huur
€

Eenmalig
Prijs p/m

24 maanden

€

235.95

Prijs p/m

36 maanden

€

175,45

605.00
Basis

€1.815.00
Compleet
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