
BRICON Nederland https://www.bricon-pas.nl/ E-mail: jp@bricon-pas.nl 

BESTELFORMULIER

2023

NPO Lidnummer: Naam:

Adres:Postcode: Gemeente:

Land: NL

Telefoon: E-mail:

Light


Abonnement = 229 €

per jaar (min 3 jaar).


+100 € waarborg

Premium


Abonnement = 289 €

per jaar (min 3 jaar).


+100 € waarborg

Full


Abonnement = 349 €

per jaar (min 3 jaar).


+100 € waarborg

Aankoop + abo


1.199 € 
Abonnement = 149 €


per jaar (min 3 jaar).
Abonnementen, 

details zie keerzijde.

EXTRA PRODUCTEN

1 Veld antenne - 14 cm ( G - model ) met 2m kabel en P-led € 98,00 X =

2 Veld antenne - 28 cm ( G - model ) met 2m kabel en P-led € 180,00 X =

4 Veld antenne - 50 cm ( G - model ) met 2m kabel en P-led € 270,00 X =

6 Veld antenne - 70 cm ( G - model ) met 2m kabel en P-led € 345,00 X =

2m verbindingskabel € 19,50 X =

3m verbindingskabel € 25,00 X =

5m verbindingskabel € 31,00 X =

10m verbindingskabel € 43,00 X =

17,5m verbindingskabel € 51,50 X =

25m verbindingskabel € 60,00 X =

40m verbindingskabel € 85,00 X =

50m verbindingskabel € 99,00 X =

Splitkabel (2 klokken) € 19,00 X =

Noodstroom € 160,00 X =

3m voedingskabel (V6000) € 14,50 X =

5m voedingskabel (V6000) € 18,00 X =

10m voedingskabel (V6000) € 29,50 X =

15m voedingskabel (V6000) € 39,00 X =

30m voedingskabel (V6000) € 47,50 X =

Extra voeding 1500 mA € 31,50 X =

Extra voeding 6000 mA € 80,00 X =

Totaal overname in mindering (enkel aftrekbaar van de aankopen) -

Extra (plaatsing, …)

Levering, plaatsing en uitleg over het gebruik van uw PASbox  n.o.t.k.

Totaal aankopen + eerste jaar abonnement + waarborg (indien van 
toepassing)         

Speedy Old -€ 30,00

Speedy NL -€ 45,00

Little Old -€ 30,00

Little NL -€ 45,00

Speedy X-treme -€ 115,00

X-treme -€ 180,00

Andere

Totaal

Overname

Handtekening:


Datum:

Vereniging:
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Light - 229 € / jaar 
Abonnement voor 3 jaar met een 
jaarlĳkse bĳdrage van 229 € voor het 
light abonnement en een éénmalige 
waarborg van 100 € die u terugkrĳgt bĳ 
het terug binnenbrengen van de 
PASbox.  

Deze formule omvat: 

- de huur van een PASbox 
- toegang met login tot PAS-live 
- live resultaten via PAS-live 
- info over uw systeem altĳd en overal 
- gebruik van de PASapp 
- ontvangen push-berichten van de 
aankomsten 
- waarschuwing (storing of systeem 
niet actief) via push en app als de 
wedstrĳd actief is 
- KOPPELTABEL MAX 100 DUIVEN 
- eigen portaal met uw vluchtkalender 
en inkorf- en aankomstlĳsten in PAS-
live 
- voorbenoemen en invullen poulebrief 
via portaal 
- volledige info van uw aankomsten en 
dit live, ook de posities in de club ... tot 
nationaal 
- ten alle tĳden uw trainingen bekĳken 
- nooit meer wissen 
- alle aankomsten van zowel wedstrĳd 
als training blĳven bewaard 
- automatisch aanmelden van alle 
duiven 
- PASservice inbegrepen, 100% 
waarborg (wisselen toestel) 

Premium - 289 € / jaar 
Abonnement voor 3 jaar met een 
jaarlĳkse bĳdrage van 289 € voor het 
premium abonnement en een 
éénmalige waarborg van 100 € die u 
terugkrĳgt bĳ het terug binnenbrengen 
van de PASbox.  

Deze formule omvat: 

- de huur van een PASbox 
- toegang met login tot PAS-live 
- live resultaten via PAS-live 
- info over uw systeem altĳd en overal 
- gebruik van de PASapp 
- ontvangen push-berichten van de 
aankomsten 
- waarschuwing (storing of systeem 
niet actief) via push en app als de 
wedstrĳd actief is 
- KOPPELTABEL MAX 200 DUIVEN 
- eigen portaal met uw vluchtkalender 
en inkorf- en aankomstlĳsten in PAS-
live 
- voorbenoemen en invullen poulebrief 
via portaal 
- volledige info van uw aankomsten en 
dit live, ook de posities in de club ... 
tot nationaal 
- ten alle tĳden uw trainingen bekĳken 
- nooit meer wissen 
- alle aankomsten van zowel wedstrĳd 
als training blĳven bewaard 
- automatisch aanmelden van alle 
duiven 
- PASservice inbegrepen, 100% 
waarborg (wisselen toestel) 
- toevoegen hoknamen aan de 
koppeltabel 
- toevoegen individuele duif info 
- ontvangen push-berichten met 
lossingsinfo 

Full - 349 € / jaar 
Abonnement voor 3 jaar met een 
jaarlĳkse bĳdrage van 349 € voor het 
full abonnement en een éénmalige 
waarborg van 100 € die u terugkrĳgt 
bĳ het terug binnenbrengen van de 
PASbox.  

Deze formule omvat: 

- de huur van een PASbox 
- toegang met login tot PAS-live 
- live resultaten via PAS-live 
- info over uw systeem altĳd en overal 
- gebruik van de PASapp 
- ontvangen push-berichten van de 
aankomsten 
- waarschuwing (storing of systeem 
niet actief) via push en app als de 
wedstrĳd actief is 
- KOPPELTABEL ONBEPERKT 
- eigen portaal met uw vluchtkalender 
en inkorf- en aankomstlĳsten in PAS-
live 
- voorbenoemen en invullen 
poulebrief via portaal 
- volledige info van uw aankomsten 
en dit live, ook de posities in de 
club ... tot nationaal 
- ten alle tĳden uw trainingen bekĳken 
- nooit meer wissen 
- alle aankomsten van zowel wedstrĳd 
als training blĳven bewaard 
- automatisch aanmelden van alle 
duiven 
- PASservice inbegrepen, 100% 
waarborg (wisselen toestel) 
- toevoegen hoknamen aan de 
koppeltabel 
- toevoegen individuele duif info 
- ontvangen push-berichten met 
lossingsinfo 
- extra pagina met functies in PAS-
live 
- aanmaken indiv. trainingsvluchten 
- individuele uitslagen per duif 
- individuele prestatie curve per duif 
- overzicht van de vluchten en 
ontbrekende aankomsten  
- connectie naar bestaande pedigree 
programma's 
- PDF aanmaken van uw resultaten 
- export mogelijkheid van uw data

Aankoop + data abonnement 
PASbox aan 1.199 € + data 149 € / jaar (full) 

Dit data abonnement is het full abonnement en daarmee bent u dus verzekerd van alle opties! Ook kan u nog genieten 
van een overname van uw bestaande klok die wĳ onmiddellĳk verrekenen bĳ de aankoop van de PASbox  

(zie lĳst met overname prĳzen).
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