
 

 

 

Aanbieding voor leden 

Wijkvereniging De Parken 
Met uw bestuur is een speciale prijsafspraak gemaakt (éénmalig € 50,00 korting op het 

abonnementsgeld 2020), tevens kunt u per direct klant bij ons worden c.q. overstappen, waarbij het 

abonnement alarmopvolging / sleutelbeheer en collectieve surveillance tot 1 juli 2020 kosteloos is. 

De eerste factuur ontvangt u dan begin juli 2020. Eventuele alarmopvolgingen worden wel in 

rekening gebracht à € 46,00 excl.BTW (€ 55,66 incl.BTW).  

 

Tevens geldt voor de deelnemers van Wijkvereniging De Parken altijd 20% korting op de 

standaardtarieven vakantie afwezigheidsservice (uitvoeren van postcontrole rondes, kliko aan de 

weg zetten en naderhand weer terugzetten).  

Onze prijzen vindt u terug op onze website: https://www.unit14.nl/prijslijst/ 

 

U dient uw huidige abonnement zelf schriftelijk op te zeggen (wanner u dat wenst kunt u bij ons een 

voorbeeld opzegbrief opvragen). Bij de overige zaken ontzorgen/helpen wij u graag: informeren 

meldkamer en politie, ophalen van uw sleutels, schrijven van instructies, etc.. 

 

Standaard tarieven jaarabonnementen 2020 Speciale afspraak Wijkvereniging De Parken: 
Facturatie per 1 juli 2020 (half jaar)   ** 

 Excl.BTW Incl.BTW  Excl.BTW Incl.BTW 

Alarmopvolging/sleutelbeheer+Collectief € 325,00  € 393,25 € 325,00:2=€ 162,50-€50,00 € 112,50 € 136,13 

Alleen deelname Collectief € 195,00  € 235,95 € 195,00 :2 = € 97,50 - 50,00 € 47,50 € 57,48 

 

** Wanneer u later dan 1 juli 2020 bij ons aansluit, vindt facturatie natuurlijk pro rato plaats. De  

  netto korting van € 50,00 blijft wel van kracht. 

Graag komen Jan Hagen of Peter Westerhof bij u langs voor een vrijblijvend advies en/of kennis-

makingsbezoek (of wanneer u dit wilt, kan dit ook telefonisch). En voor elke nieuwe klant hebben wij 

een leuk cadeau.  

U kunt ons bereiken op telefoonnummer 035 2003 003 of mobiel Peter Westerhof 06 5423 6785  

en Jan Hagen 06 2734 9050   

Met vriendelijke groet, 

Unit 14 Beveiliging B.V. 

 

 

 

Peter Westerhof   Jan Hagen   

 

https://www.unit14.nl/prijslijst/

