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  DetaDetaCom Com TweewielerTweewieler
Detacom Tweewieler Detacom Tweewieler is de volledige
geïntegreerde oplossing voor de tweewieler
branche. Naast alle mogelijkheden van het
standaardpakket biedt Tweewieler onder andere
de volgende extra mogelijkheden:

•Registratie van tweewielers, desgewenst
gekoppeld aan klant. Deze waardevolle
informatiebron kan uitstekend gebruikt worden
voor marketingdoeleinden als gericht mailen en
serviceafstemming.

• Verkoop van verzekeringen (maatschappij
onafhankelijk en flexibel).

•Automatische afhandeling van administratieve
verplichtingen omtrent inkoop volgens
margesysteem.

•Aan kassa gekoppeld, zeer compleet
werkplaatsprogramma,  dat u inzicht geeft in de
efficiëntie van uw werkplaats.

Vanzelfsprekend…Vanzelfsprekend…
… staan wij altijd open voor
uw opmerkingen. Wij blijven
onze software ‘up to date’
houden aangaande
marktactuele ontwikkelingen.
Inspelen op wetgeving is
daar een belangrijk
onderdeel van. Maar ook
praktijkzaken waar u
dagelijks mee geconfronteerd
wordt, nemen wij zo veel
mogelijk mee in de
ontwikkelingen.



Detacom TweewielerDetacom Tweewieler
volledige integratie van branchegerichte functionaliteitvolledige integratie van branchegerichte functionaliteit

Meer weten?Meer weten?
Wij staan u graag te woord om al uw vragen te beantwoordenWij staan u graag te woord om al uw vragen te beantwoorden

                              = VERZEKERMIJ FIETSVERZEKERING =
                 Exemplaar voor verzekerde

POLISNUMMER: 0000001023405                         Dealercode:
234t5

Gegevens fiets:     AIO ATB H2093 R98
Merk en Type fiets: AIO
versnellingen:      Derailleur 10   Bouwjaar:  2001
Framenummer:        O10902#11
Slotnummer:         A111000         Type slot: Veiligheidsslot
Sleutelnummer:      #1A113277B      Merk slot: AZA

Catalogus/Taxatiewaarde                 :         799.95
Accessoires meeverzekerd ter waarde van :         125.00
Aankoopdatum:   27-09-2001

Soort verzekering: Diefstal&Besch standaard ZER
Verzekerde waarde:         799.95
Looptijd  3 jaar
Ingangsdatum:   27-09-2001  Premiebedrag: fl.     125.00

Gegevens verzekerde
Naam:                  MEVR A. VAN VEENEDAAL
Adres                  HOOFDSTRAAT 94
Postcode:              0000 AA
Woonplaats:            A-DORP
Geboorte datum:        01-06-1974
Telefoon:              (000) 00 00 000
Bank-/gironummer:      000000000

De premie is aan uw rijwielspecialist voldaan.

Datum:..............................Handtekening:..............
- Schade/diefstal: vraag uw dealer naar een schade-aangifte
formulier
- Wijziging gegevens: schriftelijk doorgeven aan Verzekermij,
  postbus 0000, 0000 AA A-Dorp, onder vermelding van het
polisnummer.
- Verlies sleutel: bel (000) 123 45 67

INKOOPVERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE BTW

Verkoper, te weten:
Naam               MEVR A. VAN VEENEDAAL
Adres              GROTE BRINKSTRAAT 00
Postcode en plaats 1111 AA  A-DORP
Telefoon           (000) 00 00 000
Geboortedatum      1-5-1968

Verklaart hierbij de hieronder beschreven artikelen
te hebben verkocht Koper, te weten:

Naam               Detacom Retail Software B.V.
Adres              Leemansweg 65
Postcode en plaats 6827 BX  ARNHEM
Telefoon           (026) 36 22 990

Omschrijving artikelen: 2001, NIMEAU OMAFIETS 2001
Met een totale waarde van FL.: 525.00

BTW verklaring:
Verkoper verklaart tevens dat hij/zij voor de
hierboven beschreven,door koper ingekochte
artikelen, in het geheel geen vooraftrek BTW heeft
genoten en in verband met de levering aan koper
geen BTW verschuldigd is, of als wederverkoper bij
levering aan de koper, de margeregeling toepast.

Plaats __________________________Datum  20-05-2000

Handtekening verkoper    Handtekening namens koper
___________________       _____________________

Diverse registratiemogelijkheden
die identificatie vergemakkelijken
en voor marketingdoeleinden
gebruikt kunnen worden.
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