Tarievenblad 2015: Deltalinqs Licentie
Omschrijving product

Standaard
tarief

Deltalinqs
leden
korting

Licentiehoudertraining voor examinatoren - alleen mogelijk met een geldige licentieovereenkomst met Deltalinqs
1,4
Basismachtiging voor Deltalinqs Poortinstructie, p.p.
€ 500
50%
3
Aanvullende machtiging voor gevaarlijke gassen, per instructie
€ 250
50%
Bijzondere dienstverleners – aanvraag via Deltalinqs
6
Licentiehoudertraining voor Deltalinqs Poortinstructie, p.p.
€ 450
50%
3,6
Aanvullende training voor gevaarlijke gassen, per instructie
€ 200
50%
Licentieovereenkomst en gebruikskosten – licentieaanvraag via Deltalinqs
2
Mobiele Examenkit voor een Deltalinqs licentie, per bedrijf
€ 5000
10%
2
Vaste Examenkit voor een Deltalinqs licentie, per bedrijf
€ 2875
5
Abonnementskosten DEXS, per licentieovereenkomst
€ 1000
20%
7
Vergoeding gebruik DEXS, per download unieke toets-ID
€1
Alle hierboven vermelde bedragen zijn exclusief 21% BTW.
Verklaring vermelde noten:
1- Training door DTL en inclusief één inktstempel, DVD van de Poortinstructie versie 2013, inloggegevens DEXS,
persoonsgebonden licentiehouderpas en gebruikershandleiding DEXS.
2- De mobiele Examenkit bestaat uit een draagbare set met handscanner, computer, barcodereader en kaartlezer.
De kortingsregeling geldt voor maximaal één examenkit per Deltalinqs lid.
De vaste Examenkit bestaat uit een set met handscanner, barcodereader en kaartlezer. Het licentiehouderbedrijf
dient zelf een laptop of vaste computer beschikbaar te hebben.
3- De basismachtiging voor de Deltalinqs Poortinstructie kan worden uitgebreid met een machtiging voor H2S, HF, CO en
HCN en is inclusief aanvullende training, een inktstempel en DVD van de betreffende instructie.
Deze aanvullende machtiging is alleen beschikbaar voor bedrijven die beschikken over een Deltalinqs licentie type B.
De gelicenseerde examinator c.q. bijzondere dienstverlener dient reeds in het bezit te zijn van een basismachtiging
voor de Deltalinqs Poortinstructie.
4- Bij een licentieovereenkomst met Deltalinqs dient het bedrijf minimaal één Examenkit af te nemen.
De werkwijze van de Examenkit wordt toegelicht bij de licentiehoudertraining en wordt uitgeleverd aan de
eerste gelicenseerde examinator van een bedrijf.
5- Kosten zijn per jaar en inclusief aanvullende diensten zoals software updates en ondersteuning helpdesk.
6- Training door DTL voor personeel van bijzondere dienstverleners (beveiligingspersoneel, externe opleiders).
Deze bijzondere groep dienstverleners dient gebruik te maken van de toets- en registratiemiddelen van een bedrijf
dat in bezit is van een Deltalinqs licentie. Wel ontvangen deze personen een eigen geblokkeerde licentiehouderpas.
7- Deze variabele kosten zullen op periodieke basis in rekening worden gebracht.
Algemeen:
De mobiele Examenkit wordt geleverd inclusief 1 jaar volle garantie met aansluitend de standaard servicegarantie door
Secure Logistics.
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