
 
 

Crisiscentrum – BE-Alert 
(informatie: be-alert@nccn.fgov.be) 

 

 

BESTELBON 
 

 

VAN DE AANVRAGENDE OVERHEID : 

 

Naam entiteit : 

…………………………………………………………. 

Adres : ……………………………………………… 

              B- ……….  …………………………… 

 

 

AAN DE LEVERANCIER VAN DE DIENST BE-ALERT : 

 

TELENET BUSINESS 

Koralenhoeve 15 

2160 Wommelgem 

bealert@telenetgroup.be 

BTW-nummer BE 0473.416.418 
 

 

In het kader van de overheidsopdracht voor diensten IBZ/DGCC/AL/2015/BE-ALERT/001, geleid door de Federale Overheidsdienst 

Binnenlandse Zaken, vraagt de aanvragende overheid die niet de leiding heeft over dit project van de leverancier van de dienst BE-

Alert de levering van de volgende diensten: 

 

BESCHRIJVING  PRIJS EXCL. BTW  HOEVEELHEID 
TOTAAL 

EXCL. BTW 

activatie entiteit type 1 (basismodule) per entiteit 
Eenmalige kost (incl. 1.000 communicatie-eenheden) € 100,00   

abonnement entiteit type 1 (basismodule) per entiteit 
Terugkerende jaarlijkse kost € 1.100,00   

OPTIE: Module BIN – activatie per entiteit 
Eenmalige kost € 100,00   

OPTIE: Module BIN – abonnement per entiteit 
Terugkerende jaarlijkse kost € 1.100,00   

OPTIE: Communicatie-eenheid POST-PAID (d.i. 1 SMS 

of 1 min gesproken bericht) € 0,10 

Kan niet vooraf 

besteld worden 
/ 

OPTIE: Communicatiepakket PRE-PAID (10.000 

eenheden) € 1.000,00 
  

OPTIE: Communicatiepakket PRE-PAID (50.000 

eenheden) € 4.875,00 
  

OPTIE: Communicatiepakket PRE-PAID (100.000 

eenheden) € 9.500,00 
  

OPTIE: Opleiding (4u, max. 8 pers.) € 1.000,00   

OPTIE: Consultatie (migratie, ontwikkeling...) – 1 

mandag 

€ 1.096,00  

 
  

 TOTAAL EXCL. BTW  

BTW 21%  

TOTAAL INCL. BTW  

 

  

mailto:be-alert@nccn.fgov.be


1. De verlenging van deze bestelbon gebeurt stilzwijgend op 

elke verjaardag van de ontvangst door TELENET 

BUSINESS tot het einde van de overheidsopdracht 

(september 2022):  

□ Ik wens systematisch 3 maanden voor de verlenging 

van de bestelbon door TELENET BUSINESS op de 

hoogte gebracht te worden. 

2. Gelieve ……………… exemplaren van uw factuur te sturen. 

Stuur alle correspondentie naar Gemeente / Provincie: 

…………………………………………………………………………. 

Adres : 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

 

3. Naam, telefoonnummer en emailadres van de 

contactpersoon 

(voor de ontvangst van login, facturatie, organisatie…) 

………………………………………………………………………………………… 

  

DATUM VAN DE 

BESTELBON : 

HANDTEKENING 

BURGEMEESTER 

 . .  /  . .  /  20 . .  

Voor akkoord,  

 

 

 

 

 

 


