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“Een professionele rittenregistratie, gecertificeerd voor de Belastingdienst”
Geachte heer Diesch, beste Wouter,
Bedankt voor uw interesse in TrackJack. Naar aanleiding van uw aanvraag, treft u hierbij een passende offerte aan op basis
van de door u aangegeven wensen:
Rittenregistratie met fiscaal keurmerk voor 40 voertuigen
Berijdersidentificatie met 70 bestuurders
Servicelevel voor 1 jaar (verloopt automatisch en wordt niet stilzwijgend verlengt)
Heeft u naar aanleiding van deze offerte vragen, wilt u een telefonische demonstratie of afspraak bij u op locatie? Dan verneem
ik dit graag via bovenstaande contactgegevens.
Ik kijk uit naar een fijne en langdurige samenwerking.

Met vriendelijke groet,
TrackJack Europe

Michelle Jongenengel
Sales & Marketing
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Over TrackJack Europe
We stellen ons graag aan u voor. In mei 2009 heeft TrackJack Europe haar deuren geopend in Bergschenhoek, vlakbij
Rotterdam. Er waren destijds al organisaties die zich specialiseerden in GPS-oplossingen voor de zakelijke en particuliere
markt, maar wij wilden het net even iets anders doen. Dergelijke systemen waren (en zijn nog steeds) hoog geprijsd, zowel in
aanschaf als gebruik en werken met langdurige contracten of abonnementen. Wij geloofden (en geloven er nog steeds in) dat
wanneer je dit anders doet, de toepasbaarheid voor het ZZP-, MKB en groot zakelijke segment wordt vergroot.
Wij garanderen openheid, flexibiliteit en een hoog servicegehalte. Door deze openheid zal er nooit een onvoorziene financiële
verassing ontstaan.

Daarom kunt u van ons verwachten:
Dat wij onze GPS-oplossingen zeer betaalbaar aanbieden, zowel in aanschaf als gebruik.
U altijd vooraf weet waar u aan toe bent, geen verborgen kosten of addertjes onder het gras.
U nooit vast zit aan langlopende contracten.
U contact heeft met het merk zelf; wij zijn ontwikkelaar van zowel de hard- en software.
U gebruik maakt van een gebruiksvriendelijk online account en smartphone app.

Nu 10 jaar verder
Met nu meer dan 50.000 aansluitingen kunnen wij met trots zeggen dat deze propositie is aangeslagen binnen de markt en zijn
één van de grootste merken van Nederland in rittenregistratie, GPS track en trace en Fleet Management oplossingen. Met een
team van 12 enthousiaste en gedreven collega’s werken wij dagelijks aan nieuwe ontwikkelingen, verbeteringen van huidige
functionaliteiten en luisteren wij naar feedback vanuit onze klanten.
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De voordelen van TrackJack
Wij vinden het belangrijk om meerwaarde te leveren aan onze klanten. Om u een goed beeld te geven van deze meerwaarde
treft u deze onderstaand aan.

Volledig online & Inclusief Smartphone app.
U beschikt over een online account (cloud based) waarop u direct inzicht heeft in alle
gegevens. Doordat de werking online is, heeft u vanaf elke locatie beschikking over de
gegevens. Geen software installaties op de pc, maar vanaf elke locatie met meerdere
personen tegelijkertijd inloggen. Ook kunt u kosteloos gebruik maken van de TrackJack
Smartphone app voor Android en iOS. Zo heeft u gegevens altijd binnen handbereik.

In house ontwikkeling gebruiksvriendelijke software
Gebruiksvriendelijkheid staat voorop. Daarom werkt een team van ervaren professionals
dagelijks aan de optimalisatie en uitbreiding van onze producten waarbij uw
gebruikerservaring centraal staat. Dit betekent dat wij geen gebruik maken van een derde
partij als software leverancier, maar dat u direct in contact staat met de ontwikkelende partij.
Dit betekent flexibiliteit, hoge kwaliteit en de mogelijkheid tot maatwerk.

Veilig en betrouwbaar
Uw gegevens worden opgeslagen door datacenter en hosting partner Intermax. Een van de
meest betrouwbare hostingpartners ter wereld welke ISO27001 gecertificeerd is en ISO27002
gebaseerd op beveiligingstechniek. Daarnaast staat privacy bij ons hoog in het vaandel en
hechten wij veel waarde aan databescherming en privacy waarover u op deze pagina meer
leest.

Geen hoge abonnementskosten of langlopende contacten
U wilt flexibel zijn en niet verplicht worden tot vaste contracten. Dat begrijpen wij. Daarom
bieden wij u de mogelijkheid om de service per jaar aan te passen op uw behoeften van dat
moment. Dit betekent dat de service na een jaar automatisch afloopt, zonder stilzwijgende
verlenging. En mocht u de service wel voor een langere periode wensen, dan is dit uiteraard
mogelijk.

Standaard dekking binnen héél Europa
U beschikt standaard over Europese dekking. Zo komt u nooit voor onvoorziene
roamingkosten te staan. De volgende landen vallen onder de EU-dekking: België, Bulgarije,
Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland,
Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal,
Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden en
Zwitserland.
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App voor Smartphone en tablet
Ook onderweg heeft u alle gegevens binnen handbereik met
de TrackJack app welke u gratis kan downloaden. De app is
geschikt voor Android en iOS.

Onze Partners
Wij werken samen met een aantal partners, waarvan u onderstaand een selectie aantreft.

Certified partner koppelingen
TrackJack biedt kosteloos koppelingen aan met andere applicaties voor het samenbrengen, vereenvoudigen en
professionaliseren van de administratie en beheer. Bekijk hier het actuele overzicht van partners.
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TrackJack PRO Fiscaal 2
Een gecertificeerde rittenregistratie, fiscus proof
De TrackJack PRO Fiscaal 2 is een betaalbaar en kwalitatief GPS
rittenregistratiesysteem, speciaal ontwikkeld voor de fiscale rittenregistratie.
Daarnaast geschikt voor wagenparkbeheer, track en trace van voertuigen,
urenregistratie en meer. Gecertificeerd door de Stichting Keurmerk
RitRegistratieSystemen en volledig fiscus proof.

Efficiency van uw wagenpark
Inzicht in het wagenpark maakt sturing op efficiency mogelijk. U realiseert een
aanzienlijke financiële besparing met TrackJack op o.a. brandstof, personeels- en
autokosten. Via de ROI tool op onze website, rekent u uit wat uw jaarlijkse
geschatte besparing is.

U beschikt over de volgende functionaliteiten:
Onbeperkt online toegang tot gegevens en rapportages
Track en trace van voertuigen
Digitaal rittenregistratierapport, fiscus proof
Kilometer- en urenoverzichten
Geofencing en snelheidsalerts
Twee jaar gegevensopslag (AVG proof)
Sabotagemelding bij stroomverlies
Inzicht in rijgedrag
Optioneel bij koppeling tankpas partners:
Inzicht in tankbeurten
Inzicht in brandstofverbruik
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Uw investering
Op basis van de door u opgegeven wensen, treft u onderstaand de bijbehorende investering aan. Hierin zijn alle kosten
opgenomen, dit betekent dat u nooit voor een financiële verassing komt te staan.

Eenmalige investering
Producten

Verkoopprijs

Korting

Stuksprijs

Aantal

Prijs

€ 165,00

30,00%

€ 115,50

40

€ 4.620,00

€ 24,95

40

€ 998,00

€ 9,60

70

€ 672,00

TrackJack PRO Fiscaal 2
Speciale korting is op basis van 40 systemen
ID Key Reader + Buzzer

€ 24,95

ID Key met magneet

€ 12,00

20,00%

Subtotaal eenmalig

Installatie

Stuksprijs

€ 6.290,00

Aantal

Prijs

Subtotaal eenmalig

Totaalprijs

€ 0,00

€ 6.290,00

Gebruikskosten
Geen langdurige contracten of hoge abonnementskosten. Elk systeem werkt door middel van een Servicelevel waar het
volledige gebruik in is opgenomen. Van datakosten tot en met het gebruik van de software.
Met een minimale looptijd van slechts 12 maanden zonder stilzwijgende verlenging, bent u volledig flexibel.
Servicelevel

Looptijd

PRO Fiscaal Service - 1 jaar

12 maanden

Aantal

Stuksprijs per voertuig

40

€ 85,00

Optionele accessoires
Privéknop
Met een privéknop in het voertuig, kan de bestuurder in de auto aangeven dat het karakter van een rit privé is. Een
privéknop is niet noodzakelijk, het karakter van een rit kan ook digitaal worden gegeven.
Berijdersidentificatie bij wisselende bestuurders
Indien er meerdere bestuurders op één voertuig rijden kunt u kiezen voor berijdersidentificatie. Hiermee wordt per rit
aangeven welke bestuurder heeft gereden.
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Aanvullende informatie
Onderstaand treft u een overzicht aan van aanvullende informatie over o.a. de klantenservice, leveringsvoorwaarden, garantieen betalingstermijn.

Klantenservice:

Mocht u vragen hebben tijdens het gebruik, beschikt TrackJack Europe over een
interne klantenservice die u op werkdagen telefonisch of per mail kunt bereiken.

Levering:

Hardware bestellingen worden binnen 10 dagen geleverd. De leveringskosten bedragen
€ 6,95. Franco levering vanaf 50 producten per bestelling. Servicelevels ontvangt u na
akkoord binnen enkele minuten per e-mail.

Connectivity/data:

Er worden geen extra kosten berekend voor de dataoverdracht. Het overzicht op de
vorige pagina is een totaaloverzicht van kosten.

Software Updates:

Worden kosteloos op afstand uitgevoerd.

Garantie:

TrackJack Europe verleent tien jaar hardware garantie op de Pro Fiscaal.

Betaling:

50% voor levering, 50% binnen 14 dagen na levering.

BTW:

Alle genoemde tarieven zijn exclusief 21% BTW.

Algemene Voorwaarden:

Op deze aanbieding zijn de algemene voorwaarden van toepassing welke door
TrackJack ter hand zijn gesteld tezamen met deze offerte. Door ondertekening van
deze offerte of een email waarin u akkoord geeft op de offerte verklaart u tevens
akkoord te zijn met de algemene voorwaarden van TrackJack.

Ik ga ervan uit u een passend voorstel te hebben gedaan en zie uw reactie graag tegemoet. Tevens zal ik volgende week
contact met u opnemen voor het doorspreken van de offerte. Mocht u tussentijds vragen hebben, dan verneem ik deze graag.

Met vriendelijke groet,

Voor Akkoord:

TrackJack Europe B.V.

Wajer

Michelle Jongenengel
Sales & Marketing

Wouter Diesch
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