THE GAMER
Na het eerste enthousiasme over de mogelijkheden van The Gamer is vaak de
volgende vraag: Leuk! Maar wat kost zo’n Gamer?
Financiering vormt regelmatig een knelpunt bij het maken van duurzame investeringen bij
scholen. Terwijl investeren in duurzaamheid kennis oplevert én zelfs op termijn kosten kan
besparen. Daarom hebben we nu naast de directe aanschaf ook de optie om een abonnement
op The Gamer te nemen. Voor een vast bedrag per maand kan ook jouw school aangesloten
worden op het Gamer netwerk.
Het grootste voordeel van een abonnement is de beperking van de risico’s en het gemak van het
gebruik. Doordat het een full service abonnement is, garandeert Energy Floors gedurende de
looptijd van 5 jaar dat de Gamer functioneert en altijd up to date is. Tegelijkertijd zorgt het ervoor
dat er geen hoge investering vooraf gedaan hoeft te worden.
Uiteraard zijn er naast deze opties nog een heleboel creatieve oplossingen
te bedenken om The Gamer aan te schaffen, zoals subsidies en sponsoring.
Onze accountmanagers adviseren je daar graag persoonlijk over.

FINANCIERING GAMER
Een standaard Gamer kost € 16.000,- inclusief BTW, dashboard, installatie en
onderhoud gedurende het eerste jaar. Na dit eerste jaar zijn de jaarlijkse kosten
€ 250,- voor het dashboard in de online omgeving.

1. G
 AMER AANSCHAF
Totale kosten € 16.000,- incl. BTW, dashboard en installatie.
Uiteraard is het mogelijk om de reguliere aanschaf op een creatieve manier vorm
te geven. Dit kan bijvoorbeeld middels subsidies vanuit de overheid of gemeente,
een crowdfundingsactie of sponsoring van ouders en ondernemers uit de omgeving.
VOORWAARDEN
Facturatie 50% bij handtekening en 50% bij oplevering (binnen 4 maanden).
NB: Vanaf jaar 2 zijn de jaarlijkse kosten € 250,- voor het dashboard middels online omgeving.

2. GAMER ABONNEMENT

NIEUW

Inclusief 6 spellen bij aanvang en 3 nieuwe spellen per jaar.
A 	Abonnementskosten € 349,- p.m. incl. BTW en dashboard.
Eenmalige installatiekosten € 2.500,- inclusief btw.
B	Abonnementskosten € 399,- p.m. incl. BTW, dashboard en installatie
VOORWAARDEN
Facturatie en betaling vindt plaats per maand vooraf via automatische incasso. Na de looptijd is er de mogelijkheid
om de periode met een jaar te verlengen, de Gamer aan te schaffen of deze te laten verwijderen.

energy-floors.com

