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Verkoper:
Comeplan

Betalingstermijn:
Contantbetaling

Onderwerpen: Bestek voor professioneel tekening programma DesignCAD

Geachte,

Betreft : Offerte voor DesignCAD
Offerte 2020- Promo
Ten gevolg van uw aanvraag vindt u op de volgende pagina onze prijsofferte voor DesignCAD 2D of 2D/3D en de
Volgende opties:
- Contract voor technische ondersteuning
- Opleidingen
- Modules: Construct, Electro, Alarm, Sanitaire et Verwarming, Ventilatie, Industrie, Convertor pdf (import et vectoritie),
ScanPro (vectoritie)
Compatibel: DesignCAD is compatibel met het DWG (AutoCADtm) en DXF formaat. Op deze manier kunt u werken en
een plan wijzigen dat al door een architect of tekenaar is getekend.
Het is ook mogelijk om aan een gescand bestand te werken dat als achtergrond wordt gebruikt of om pdf-bestanden
te importeren (importeren en vectoriseren als optie).
Demonstratie: Op aanvraag kunnen wij u een presentatie met een demonstrator aanbieden. Zo ziet u de software
werking, kunt u vragen stellen en snel een idee krijgen van de vele mogelijkheden van de software en hoe eenvoudig
en efficiënt deze werkt.
Bestelformulier: Om een bestelling te plaatsen, kunt u ook gebruik maken van ons internet bestelformulier via
http://www.comeplan.be/Francais/bon_de_de_ordande.php.
Financiering: Als u uw investering in de tijd wilt spreiden, kan Comeplan u financieringsoplossingen in software en
hardware aanbieden vanaf 500 euro exclusief BTW.
Levertijd (niet-contractueel): materiaal: vandaag uit voorraad leverbaar: +/- 3 dagen ontvangst van de betaling
Geldigheid van de aanbieding: tot het einde van de Comeplan-voorraad (promotievoorwaarden).

Hoogachtend,

.

Ivan Le Clercq
Zaakvoerder

Ref

Omschrijving

Hoeveelheid

Eenheidsprijs

Korting
%

Bedrag

POST 1.0 DesignCAD 2D Pro + start handleiding in het nederlands
DC2DUK20+manuel DesignCAD 2D PRO 2020 (v28) europ. PRO
versie serie nr ESD (download) - in het
engels + start handleiding in het
nederlands
2D computerprogramma voor Windows 32 64 bit 7, 8 en 10 en werkt op Apple Mac
met Parallels Desktop® voor Mac-softwareprofessionneel - gebruiksvriendelijk - voor
iedereen bereikbaar - DWG (AutoCAD tm
compatibel) - europese versie commando's en on line hulp in het engels.
Symbolen inbegrepen - Inclusief software
voor het importeren en vectoriseren van
pdf-bestanden - 1 persoonslicentie

1,00

249,00

30,00 174,30 €

DCSYMBGRAT

PROMO SYMBOLEN DESIGNCAD GRATIS: 1
2D CAD symbol Library 2D te kiezen (om
ons te specificeren bij het bestellen)
European CAD Library: +/- 2400 2D DIN
symbolen (Industrie + Architectuur)
Mechaniek: meer dan 1500 2D symbolen
2D (Din et Iso)
Vynckier + Alarm: Elec - Installateur +/- 80
2D symbolen 2D + 32 symbolen voor Alarm
Electriciteit: Voor industrie +/- 800 2D
symbolen 2D (europese norma)
Veiligheid (Brandweer): +/- 90 symbolen
Verkeer: +/- 130 symbolen be norma

1,00

149,00

100,00

0,00 €

DC2DTRAIN

DesignCAD 2D Training - in het engels
opleiding: essentieel zelfstudieprogramma
voor het leren van DesignCAD. 2D
Computer Aided Design met DesignCAD
biedt training en belangrijke technieken om
u te helpen het maximale uit uw
DesignCAD-software te halen. Hoewel de
lessen volledig worden geïllustreerd met
videodemonstraties, zult u snel vertrouwd
raken met de DesignCAD-tekenomgeving
en de essentiële 2D-functies en hulpmiddelen.

1,00

29,99

30,00

20,99 €

Subtotal: 195,29 €

Ref

Omschrijving

Hoeveelheid

Eenheidsprijs

Korting
%

Bedrag

POST 2.0 DesignCAD 2D/3D Pro + start handleiding in het nederlands
DC3DUK20+manuel DesignCAD 2D 3D Pro Max v2020 (v28) US
ESD (download) - europ. PRO versie in het
engels + start handleiding in het
nederlands

1,00

299,00

1,00

149,00

35,00 194,35 €

Professionele 2D / 3D-tekensoftware voor
Windows 32 - 64 bit 7, 8 en 10 en werkt op
Apple Mac met Parallels Desktop® voor
Mac-software - professionneel gebruiksvriendelijk - voor iedereen
bereikbaar - DWG (AutoCAD tm compatibel)
- europese versie - commando's en on line
hulp in het engels. Symbolen inbegrepen Inclusief software voor het importeren en
vectoriseren van pdf-bestanden - 1
persoonslicentie
DCSYMBGRAT

PROMO SYMBOLEN DESIGNCAD GRATIS: 1
2D CAD symbol Library 2D te kiezen (om
ons te specificeren bij het bestellen)
European CAD Library: +/- 2400 2D DIN
symbolen (Industrie + Architectuur)
Mechaniek: meer dan 1500 2D symbolen
2D (Din et Iso)
Vynckier + Alarm: Elec - Installateur +/- 80
2D symbolen 2D + 32 symbolen voor Alarm
Electriciteit: Voor industrie +/- 800 2D
symbolen 2D (europese norma)
Veiligheid (Brandweer): +/- 90 symbolen
volgens belgische norma
Verkeer: +/- 130 symbolen volgens
belgische norma

100,00

0,00 €

Ref

Omschrijving

DC2DTRAIN

DesignCAD 2D Training - in het engels
opleiding over DesignCAD 2D in het engels:
Training in DesignCAD 2D in het Engels:
essentieel zelfstudieprogramma voor het
leren van DesignCAD. 2D Computer Aided
Design met DesignCAD biedt training en
belangrijke technieken om u te helpen het
maximale uit uw DesignCAD-software te
halen. Hoewel de lessen volledig worden
geïllustreerd met videodemonstraties, zult
u snel vertrouwd raken met de DesignCADtekenomgeving en de essentiële 2Dfuncties en -hulpmiddelen.

DC3DTRAIN

DesignCAD 3D Training - in het engels
opleiding over DesignCAD 3D in het engels:
DesignCAD 3D-training in het Engels:
DesignCAD-zelfstudies voor leerfuncties en
3D-tools. 3D CAD met DesignCAD neemt
op waar 2D-training eindigt om DesignCAD
3D Max-gebruikers te helpen ontwerpen in
3D te ontwerpen. Hoewel 6 volledig
geïllustreerde lessen, aangevuld met
videodemonstraties van hulpmiddelen, zult
u snel vertrouwd raken met de
hulpmiddelen en functies van DesignCAD

Eenheidsprijs

Korting
%

Bedrag

1,00

29,99

30,00

20,99 €

1,00

49,99

30,00

34,99 €

Hoeveelheid

Subtotal: 250,33 €

Ref

Omschrijving

Hoeveelheid

Eenheidsprijs

Korting
%

Bedrag

POST 3.0 UPGRADE DesignCAD 2D Pro en 2D-3D PRO + start handleiding in het nederlands
DC2DUK20UPGRADE+MANUEL

Upgrade DesignCAD 2D
PRO 2020 (v28) europ.
PRO versie - in het
engels ser nr ESD DOWNLOAD + start
handleiding in het
nederlands
voor Windows 32 - 64
bit 7, 8 en 10 en werkt
op Apple Mac met
Parallels Desktop® voor
Mac-software.
Symbolen inbegrepen Inclusief software voor
het importeren en
vectoriseren van pdfbestanden - 1
persoonslicentie

1,00

149,00

20,00 119,20 €

DC3DUK20UPGRADEfrom19+MANUEL

Upgrade DesignCAD
2D/3D PRO Max 2020
(v28) vanaf 2019 (v27)
ESD (Download)
europe. PRO versie in
het engels + start
handleiding in het
nederlands
voor Windows 32 - 64
bit 7, 8 en 10 en werkt
op Apple Mac met
Parallels Desktop® voor
Mac-software.
Symbolen inbegrepen Inclusief software voor
het importeren en
vectoriseren van pdfbestanden - 1
persoonslicentie

1,00

149,00

20,00 119,20 €

Ref

Omschrijving

DC3DUK20UPGRADEfrom18&+MANUEL Upgrade DesignCAD
2D/3D PRO Max 2020
(v28) vanaf 2018 tot
2016 (v26 tot v24) ESD
(Download) europe.
PRO versie in het
engels + start
handleiding in het
nederlands
voor Windows 32 - 64
bit 7, 8 en 10 en werkt
op Apple Mac met
Parallels Desktop® voor
Mac-software.
Symbolen inbegrepen Inclusief software voor
het importeren en
vectoriseren van pdfbestanden - 1
persoonslicentie

Hoeveelheid
1,00

Eenheidsprijs
189,00

Korting
%

Bedrag

20,00 151,20 €

Voorgestelde producten:
Referentie

Omschrijving

Hoeveelheid Eenheidsprijs

Korting
%

Bedrag

POST 5.0 DESIGNCAD PRO - SCHOOL LICENTIES
DC2DUKECOLE2020 DesignCAD 2D PRO 2020 (v28) europ. PRO
versie ser nr ESD (download) - in het engels schoollicentie - Pack 10 licenties
2D computerprogramma voor Windows 32 64 bit 7, 8 en 10 en werkt op Apple Mac met
Parallels Desktop® voor Mac-softwareprofessionneel - gebruiksvriendelijk - voor
iedereen bereikbaar - DWG (AutoCAD tm
compatibel) - europese versie - commando's
en on line hulp in het engels. Symbolen
inbegrepen - Inclusief software voor het
importeren en vectoriseren van pdfbestanden - 10 persoonslicenties

1,00

499,90

DCMANUELSTART

1,00

1,00

DesignCAD Start handleiding in het
Nederlands

0,00 499,90 €

0,00

1,00 €

Subtotal: 500,90 €
POST 6.0 DesignCAD 3D PRO School 10 licenties
DC3DUK20ECOLE10 DesignCAD 2D 3D Pro Max v2020 (v28) ESD
(download) - europ. PRO versie in het engels
- SCHOOLLICENTIE - pack van 10 licenties
Professionele 2D / 3D-tekensoftware voor
Windows 32 - 64 bit 7, 8 en 10 en werkt op
Apple Mac met Parallels Desktop® voor Macsoftware - professionneel gebruiksvriendelijk - voor iedereen
bereikbaar - DWG (AutoCAD tm compatibel) europese versie - commando's en on line
hulp in het engels. Symbolen inbegrepen Inclusief software voor het importeren en
vectoriseren van pdf-bestanden - 10
persoonslicenties + 1 start handleiding in
het nederlands

1,00

999,90

DCMANUELSTART

1,00

1,00

DesignCAD Start handleiding in het
Nederlands

0,00 999,90 €

0,00

1,00 €

Subtotal: 1 000,90 €

Referentie

Omschrijving

Hoeveelheid Eenheidsprijs

Korting
%

Bedrag

POST 1.0 OPTION 1
DCSUP1

1 Jaar support DesignCAD (mail + tel
tijdens openingsuren volgens
voorwaarden)
Voor regelmatige gebruikers van
DesignCAD die alle soorten plannen
realiseren

1,00

200,00

0,00

200,00 €

DCBOEKNL

Handleiding DesignCAD in het
Nederlands (oud versie)

1,00

39,00

0,00

39,00 €

DC2DTRAIN

DesignCAD 2D Training - in het engels
opleiding over DesignCAD 2D in het
engels: Training in DesignCAD 2D in het
Engels: essentieel zelfstudieprogramma
voor het leren van DesignCAD. 2D
Computer Aided Design met DesignCAD
biedt training en belangrijke technieken
om u te helpen het maximale uit uw
DesignCAD-software te halen. Hoewel
de lessen volledig worden geïllustreerd
met videodemonstraties, zult u snel
vertrouwd raken met de DesignCADtekenomgeving en de essentiële 2Dfuncties en -hulpmiddelen.

1,00

29,99

0,00

29,99 €

DC3DTRAIN

DesignCAD 3D Training - in het engels
opleiding over DesignCAD 3D in het
engels: DesignCAD 3D-training in het
Engels: DesignCAD-zelfstudies voor
leerfuncties en 3D-tools. 3D CAD met
DesignCAD neemt op waar 2D-training
eindigt om DesignCAD 3D Maxgebruikers te helpen ontwerpen in 3D te
ontwerpen. Hoewel 6 volledig
geïllustreerde lessen, aangevuld met
videodemonstraties van hulpmiddelen,
zult u snel vertrouwd raken met de
hulpmiddelen en functies van
DesignCAD

1,00

49,99

0,00

49,99 €

POST 1.0 OPTION 2

Korting
%

Bedrag

320,00

10,00

288,00 €

1,00

50,00

5,00

47,50 €

Opleiding 4 halve dagen of 2 dagen
DesignCAD 2D voor één tot en met drie
deelnemers
(DesignCAD 2D of 3D in 4 sessies) 4
halve dagen (3u30) in onze kantoren
(zonder bijkomende kosten) of bij de
klant (+ verplaatsingsonkosten) subsidies vlaamse gemeenschap,
Wallonia en Brussel Regio op aanvraag
en volgens voorwaarden. Sessies
georganiseerd op afstand (via internet)
of in onze kantoren (zonder extra
kosten) of bij de klant (+
verplaatsingsonkosten).

1,00

1.240,00

99,19

10,04 €

OPLEIDING DESIGNCAD 2D OP MAAT 4
halve dagen vanaf vierde deelnemer en
volgende
Sessies georganiseerd op afstand (via
internet) of in onze kantoren (zonder
extra kosten) of bij de klant (+
verplaatsingsonkosten).

1,00

200,00

10,00

180,00 €

Referentie

Omschrijving

Hoeveelheid Eenheidsprijs

DCFORM1/2J

OPLEIDING DESIGNCAD OP MAAT1/2 dag
voor één deelnemer
DesignCAD 2D of 3D Programma op
maat (basis of geavanceerd + specifieke
vragen) 1/2 dag (3u30) - Sessies
georganiseerd op afstand (via internet)
of in onze kantoren (zonder extra
kosten) of bij de klant (+
verplaatsingsonkosten).subsidies
vlaamse gemeenschap, Wallonia en
Brussel Regio op aanvraag en volgens
voorwaarden.

1,00

DCFORM1/2JSUIV

OPLEIDING DESIGNCAD OP MAAT1/2 dag
vanaf tweede deelnemer en volgende
Sessies georganiseerd op afstand (via
internet) of in onze kantoren (zonder
extra kosten) of bij de klant (+
verplaatsingsonkosten).

DCFORM2D

DCFORM2DSUIV

Hoeveelheid Eenheidsprijs

Korting
%

Referentie

Omschrijving

Bedrag

DCFORM2D3D

OPLEIDING DESIGNCAD 2D + 3D OP
MAAT (7 halve dagen) voor één tot en
met drie deelnemers
Via internet (op afstand) of in onze
kantoor (zonder bijkomende kosten) of
bij de klant (+ verplaatsingsonkosten) subsidies vlaamse gemeenschap,
Wallonia en Brussel Regio op aanvraag
en volgens voorwaarden

1,00

1.990,00

DCFORM2D3DSUIV

OPLEIDING DESIGNCAD 2D + 3D OP
MAAT (7 halve dagen) vanaf de vierde
deelnemer
Sessies georganiseerd op afstand (via
internet) of in onze kantoren (zonder
extra kosten) of bij de klant (+
verplaatsingsonkosten)

1,00

350,00

10,00

315,00 €

DCFORM2DAV1/2J

OPLEIDING DESIGNCAD 2D VERDIEPING
1/2 dag
Multi-vensters - macro - gevorderde
parameters - Sjabloon PAper Space Symbolen voor database - Toolbos
(iconen) - vraag en aantwoord subsidies vlaamse gemeenschap,
Wallonia en Brussel Regio op aanvraag
en volgens voorwaarden. Sessies
georganiseerd op afstand (via internet)
of in onze kantoren (zonder extra
kosten) of bij de klant (+
verplaatsingsonkosten)

1,00

320,00

10,00

288,00 €

DCFORM2DAV1/2JSUIV OPLEIDING DESIGNCAD 2D VERDIEPING
1/2 dag vanaf tweede deelnemer
Sessies georganiseerd op afstand (via
internet) of in onze kantoren (zonder
extra kosten) of bij de klant (+
verplaatsingsonkosten)

1,00

50,00

10,00

45,00 €

10,00 1.791,00 €

Korting
%

Bedrag

110,00

15,00

93,50 €

1,00

515,00

10,00

463,50 €

GROEPSOPLEIDING bij Comeplan 3 x 1/2
dag voor 1 persoon (DesignCADsoftware en / of modules en / of
voorgestelde producten of hardware gebruik van hardware en software)
NB: minimaal 2 geregistreerde leden om
de sessie te laten plaatsvinden.

1,00

400,00

10,00

360,00 €

DCFORMGROUP2/2J

GROEPSOPLEIDING bij Comeplan 2 x 1/2
dag voor 1 persoon (DesignCADsoftware en / of modules en / of
voorgestelde producten of hardware gebruik van hardware en software)
NB: minimaal 2 geregistreerde leden om
de sessie te laten plaatsvinden.

1,00

300,00

10,00

270,00 €

DCFORMGROUP1/2J

GROEPSOPLEIDING bij Comeplan 1/2 dag
voor 1 persoon (DesignCAD-software en
/ of modules en / of voorgestelde
producten of hardware - gebruik van
hardware en software)
NB: minimaal 2 geregistreerde leden om
de sessie te laten plaatsvinden.

1,00

155,00

10,00

139,50 €

Referentie

Omschrijving

Hoeveelheid Eenheidsprijs

DCFORM1H

OPLEIDING DESIGNCAD OP MAAT per 1
uur voor één deelnemer
DesignCAD 2D of 3D Programma op
maat (basis of geavanceerd + specifieke
vragen). Sessies georganiseerd op
afstand (via internet) of in onze kantoren
(zonder extra kosten) of bij de klant (+
verplaatsingsonkosten) - subsidies
vlaamse gemeenschap, Wallonia en
Brussel Regio op aanvraag en volgens
voorwaarden.

1,00

DCFORMGROUP4/2J

GROEPSOPLEIDING op Comeplan 4 x 1/2
dag voor 1 persoon (DesignCADsoftware en / of modules en / of
voorgestelde producten of hardware gebruik van hardware en software)
NB: minimaal 2 geregistreerde leden om
de sessie te laten plaatsvinden.

DCFORMGROUP3/2J

Referentie

Omschrijving

Hoeveelheid Eenheidsprijs

Korting
%

Bedrag

POST 1.0 OPTION 3
DCCONST

MODULE DESIGNCAD CONSTRUCT FR - NL
Deze beschikt over specifieke
tekeningcommando's voor architekten
(automatische inplanting van deuren en
ramen in een muur, automatische tekening
van een afgesneden trap, automatische
tekening van een muur, van een aanslag,...)

1,00

249,00

0,00

249,00 €

POST 1.0 OPTION 4
DCELECNL

Module Electro NL voor DesignCAD
Voor installateur-elektricien: Laat toe
eendraad schema's in een stap en in een
clic vanaf de implanting van de symbolen en
kabels in de bouwplan te tekenen. Maximum
52 circuits. (DWG AutoCADtm - DXF
compatibel).

1,00

500,00

0,00

500,00 €

DCELECNLSUIV

Module Electro NL voor DesignCAD :
volgende licentie
Module Elec Industrie FR - NL DesignCAD
(volgende licentie)

1,00

500,00

50,00

250,00 €

DCELECEXTNL

Module Extended (Uitgebreid) Electro NL
voor DesignCAD
Aantal circuits: geen beperkt en
mogelijkheid om verschillende borden te
printen in een keer.

1,00

250,00

0,00

250,00 €

1,00

250,00

50,00

125,00 €

1,00

500,00

0,00

500,00 €

DCELECEXTNLSUIV Module Extended (Uitgebreid) Electro NL
voor DesignCAD : volgende licentie
Module Extended (Uitgebreid) Electro FR NL DesignCAD (volgende licentie)
POST 1.0 OPTION 5
DCSANITNL

Module Sanitair en verwarming NL
DesignCAD
Gebruiksvriendelijk computerprogramma
voor het maken van sanitaire, water, gas,
chauffage installaties en schema's, en ook
technische plannen en tekeningen.
(DWG AutoCADtm - DXF compatibel).

Referentie

Omschrijving

DCSANITNLSUIV

Module Sanitair en verwarming NL
DesignCAD : volgende licentie
Module Sanitaire et Chauffage - Sanitair en
verwarming FR - NL DesignCAD (volgende
licentie)

Hoeveelheid Eenheidsprijs
1,00

500,00

Korting
%

Bedrag

50,00

250,00 €

Subtotal: 750,00 €
POST 1.0 OPTION 6
DCALARMNL

Module Alarm NL voor DesignCAD
Met DC CAD-ALARM tekent u de
alarminstallatie en genereert het programma
een lijst met het gebruikte materiaal samen
met de goedkeuringsnummers. De
autonomie van de batterij wordt berekend
en indien gewenst kan de bekabeling
worden opgemeten. (DWG AutoCADtm DXF compatibel).

1,00

500,00

0,00

500,00 €

DCALARMNLSUIV

Module Alarm NL DesignCAD : volgende
licentie

1,00

500,00

0,00

500,00 €

Subtotal: 1 000,00 €
1.0 OPTION 7
DCELECINDNL

Module Elec Industrie NL pour DesignCAD
DCIndustrie biedt hulpmiddelen voor het
tekenen van grondschema's, hoofdstroomen stuurkringschema's, aansluitschema's en
layoutplannen. Elke toets van het
hoofdmenu brengt een eigen menubalk op
het scherm. (DWG AutoCADtm - DXF
compatibel).

DCELECINDNLSUIV Module Elec Industrie NL voor DesignCAD :
volgende licentie

1,00

1.100,00

0,00 1.100,00 €

1,00

1.100,00

0,00 1.100,00 €

1,00

500,00

POST 1.0 OPTION 8
DCVENTILNL

Module Ventilatie NL DesignCAD
Gebruiksvriendelijk computerprogramma
voor het maken van VENTILATIE. installaties
en schema's, legende (DWG AutoCADtm DXF compatibel). - (volgende licentie)

0,00

500,00 €

Referentie

Omschrijving

DCVENTILNLSUIV

Module Ventilation NL pour DesignCAD
(volgende licentie)
Module Ventilatie NL voor DesignCAD
(volgende licentie)

Hoeveelheid Eenheidsprijs

Korting
%

Bedrag

1,00

500,00

50,00

250,00 €

POST 1.0 OPTION 9
DCSUPJSOFT

Jaarabonnement support en update 1 jaar
(jaarlijks hernieuwbaar)
Volgens voorwaarden beschikbaar op
aanvraag (Upgrade DESIGNCAD niet
inbegrepen)

1,00

165,00

0,00

165,00 €

DCSUPJSOFTSUIV

Jaarabonnement 2de modul en volgende :
support en update 1 jaar (jaarlijks
hernieuwbaar)
Volgens voorwaarden beschikbaar op
aanvraag (Upgrade DESIGNCAD niet
inbegrepen)

1,00

100,00

0,00

100,00 €

Referentie

Omschrijving

Hoeveelheid Eenheidsprijs

Korting
%

Bedrag

POST 2.0 OPTION 1
DCSANITUPNL

Support et upgrade - module Sanitair en
verwarming NL: 1 jaar
Volgens voorwaarden beschikbaar op aanvraag

1,00

400,00

0,00 400,00 €

DCVENTILUPNL

Support et upgrade - module Ventilatie NL: 1
jaar
Volgens voorwaarden beschikbaar op aanvraag

1,00

400,00

0,00 400,00 €

DCELECUPNL

Support et upgrade - module Electro NL: 1 jaar
Volgens voorwaarden beschikbaar op aanvraag

1,00

400,00

0,00 400,00 €

DCALARMUPNL

Support et upgrade - module Alarm NL: 1 jaar
Volgens voorwaarden beschikbaar op aanvraag

1,00

400,00

0,00 400,00 €

DCELECINDUPNL

Support et upgrade - module Elec Industrie NL:
1 jaar
Volgens voorwaarden beschikbaar op aanvraag

1,00

600,00

0,00 600,00 €

1,00

89,00

POST 2.0 OPTION 2
DCCONSTUPGRNL Upgrade Module Construct NL voor DesignCAD
2D/3D

0,00

89,00 €

Referentie

Omschrijving

Hoeveelheid Eenheidsprijs

Korting
%

Bedrag

POST 4.0
SCANPRO

Scanpro for Windows UK - in het engels
Computerprogramma die beelden door
een scanner (Tiff, Bmp, Jpeg) verwerkt,
kan lezen en deze in een leesbaar
formaat kan omzetten voor CADsystemen als DesignCAD, DWG
(AUTOCADtm), DXF, ...

1,00

199,00

0,00 199,00 €

Scanpro-ondersteuning (met 1 jaar
ondersteuning van Comeplan + NL +
Start Handleiding)

1,00

126,00

0,00 126,00 €

Opleiding SCANPRO OP MAAT 1/2dag
voor één deelnemer
Programma op maat (basis of
geavanceerd + specifieke vragen) 1/2
dag (3u30) in onze kantoren (zonder
bijkomende kosten) of bij de klant (+
verplaatsingsonkosten) - subsidies
vlaamse gemeenschap, Wallonia en
Brussel Regio op aanvraag en volgens
voorwaarden

1,00

320,00

10,00 288,00 €

SCANPROFORM1/2JSUIV Opleiding SCANPRO OP MAAT 1/2dag
vanaf tweede deelnemer en volgende

1,00

50,00

POST 4.0 OPTION 1
SCANPROSUP

POST 4.0 OPTION 2
SCANPROFORM1/2J

POST 4.0 OPTION 3
5,00

47,50 €

Referentie

Omschrijving

Hoeveelheid Eenheidsprijs

Korting
%

Bedrag

POST 7.0
DCSYMBELEC

Symboolbibliotheek Electriciteit 2D europese
norma DESIGNCAD
800 symbolen 2D europese norma met Vynckier
symbolen inbegrepen

1,00

119,00

0,00 119,00 €

DCSYMBSECU Symboolbibliotheek Veiligheid (Brandweer) DesignCAD
90 symbolen volgens belgishe norm

1,00

89,00

0,00

89,00 €

DCSYMBVINCK Symboolbibliotheek Electriciteit & Alarminstallatie
2D DesignCAD

1,00

55,00

0,00

55,00 €

DCSYMBEURO European CAD Library DesignCAD
2400 symbolen 2D DIN (Industrie + Archi).
Industrie en Architektuur (Europese norma),
Electriciteit, Electroniek, Telecom, Piping, Hydraul.,
Pneumatiek, Mechaniek, Trappen, Vensters,
Deuren, Profielen, ...

1,00

149,00

DCSYMBCIRC

Symboolbibliotheek Verkeer DesignCAD
130 symbolen volgens belgishe norm

1,00

85,00

DCSYMBMEC

Symboolbibliotheek - Mekaniek meer dan 1500
symbolen 2D Din en Iso
Meer dan 1500 symbolen 2D Din en Iso

1,00

119,00

0,00 119,00 €

pdf2cad v11 WINDOWS ESD (downloading) - in het
engels
Computerprogramma voor Windows om vectorieel
pdf bestanden te omzetten in vectorieel DWG of
DXF bestanden

1,00

199,99

0,00 199,99 €

80 symbolen 2D (beschermingtoestellen gebruikstoestellen - leidingen - schakelaars kontaktdozen)
0,00 149,00 €

0,00

85,00 €

POST 8.0
PDFWIN

OPLEIDINGSUBSIDIES:
Het Brussels Gewest, het Waals Gewest en het Vlaams Gewest kunnen u financieel helpen om te
investeren in de opleiding van uw personeel, op voorwaarde dat u of uw bedrijf aan hun algemene
voorwaarden voldoet. Neem contact met ons op.

STERKTEN EN PLUSPUNTEN VAN COMEPLAN:
1) Comeplan is de exclusieve distributeur van DesignCAD producten sinds 1986 voor België en Luxemburg.
2) Comeplan biedt u ook hardware georiënteerd op CAD/CAD en graphics. De kwaliteit van onze ondersteuning en
service garandeert Comeplan's uitzonderlijke lange levensduur in een sector die zo verandert als de IT.
3) Voor uw dienst na verkoop heeft u bij Comeplan een gepersonaliseerd antwoord, in de eerste plaats met een directe
contactpersoon die uw probleem al kan analyseren en misschien wel direct kan oplossen via e-mail of telefoon en niet
veel meer anoniem (van de operatoren).
4) Comeplan werkt onafhankelijk maar in directe samenwerking met haar leveranciers op het gebied van de
dienstverlening en de geboden garanties. Contractuele garanties zijn ofwel die van de softwarefabrikant of uitgever, ofwel
rechtstreeks door Comeplan verstrekt.
5) Comeplan biedt ook training aan over de geleverde software of hardware om een optimaal en economisch gebruik te
garanderen.
6) Comeplan biedt ook technische ondersteuning voor het uitvoeren van verschillende assistentie-, onderhouds-,
reparatie- en installatiediensten als de apparatuur niet langer onder de garantie viel. Vaak is de prijs van de diensten
voordeliger dan die van de fabrikanten.
7) Comeplan heeft zich georganiseerd om persoonlijke contacten te hebben met haar verschillende leveranciers op
zowel technisch als commercieel niveau. Deze directe contacten stellen ons in staat om bevoorrechte informatie en
technische opleidingen te verkrijgen om onze klanten kwaliteit en effectieve ondersteuning te bieden.
8) Als wederverkoper die een bepaald volume aan aankopen doet bij fabrikanten en leveranciers, heeft Comeplan meer
gewicht dan één enkele gebruiker om de klant te verdedigen die een probleem zou hebben met de service na verkoop
bij de klant. Onze relaties met deze fabrikanten en leveranciers stellen ons in staat om direct contact te hebben met de
verantwoordelijken en zo tijd te besparen bij het oplossen van eventuele problemen.
9) Voor wie wil, kan Comeplan u ook een financieringsoplossing aanbieden in hardware en software vanaf 500 eur excl
btw. Onze partner is gekozen na selectie.
REFERENTIES:
Als gespecialiseerde leverancier van CAD-materiaal vertrouwt Comeplan onder meer op het ministerie
van Buitenlandse Zaken, de Belgische Kamer, het Ministerie van Justitie, vele landmeters, architecten en
ontwerpbureaus (Fabima, Studiebureau Louis, Eurogare, Iinfrabel; Baran Architect, Architectuurconcept,
Engineering BE, Marissiaux Engineer, ...), Omnichem, Akzo Nobel, Simac, Lhoist Group, Vlaamse Opera,
Tervueren Museum, Gemeenten Hoeilaart, Woluwe, Jette, Scholen en Instituten, RTBF, NATO, ULB (Horta
archi), UCL Louvain La Neuve, UCL Brussel; UCL Doornik (Archi), UMONS, SOCOGETRA (group Besix),… ...
andere referenties zijn beschikbaar op onze website www.comeplan.be

MODALITEITEN:
BTW: prijzen zijn btw 21% exclusief

GARANTIES:
Software: DesignCAD-ondersteuning en opleidings- en bedrijfsmodules beschikbaar als optie
Hardware: variabel volgens de merken. Gewoonlijk 1 basisjaar + facultatieve verlenging met 3 of 5 jaar
(*) Ondersteuning en garanties worden verstrekt tijdens de openingstijden en -perioden van Comeplan en de
fabrikant of leverancier. Het betreft apparatuur die in België, Luxemburg en andere landen op specifiek
verzoek en bij overeenkomst wordt geïnstalleerd. COMEPLAN is niet verantwoordelijk voor eventuele bugs
(fouten) in de hardware of software die het levert of distribueert met of zonder de hardware. Comeplan kan
niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door de aangeboden hardware of software of
door het resultaat van de geleverde diensten. Comeplan verbindt zich ertoe nieuw materiaal in werkende staat
en in overeenstemming met de beschrijving van de offerte te leveren. Comeplan beschikt over een dienst na
verkoop die ons in staat stelt om de gebruiker een kwalitatieve service te bieden op het gebied van de
aangeboden hardware en software. Onze vele referenties op dit gebied getuigen hiervan.

(*) TECHNISCHE ONDERSTEUNING VOOR DESIGNCAD, DE MODULES, SCANPRO EN ANDERE SOFTWARE:
COMEPLAN, officieel en exclusief importeur van DesignCAD voor België en Luxemburg, biedt technische ondersteuning per e-mail
(en soms telefonisch) uitsluitend voor de nieuwste versies van DesignCAD (Engelse en Franse versies) en ScanPro. Deze
technische ondersteuning is uitsluitend inbegrepen in de prijs van licenties en updates die worden geleverd met ondersteuning of
in het kader van het contract en wordt geleverd tijdens de werkdagen en -uren van Comeplan. Het komt niet in de plaats van de
opleiding. Het is 1 jaar geldig en verlengbaar. COMEPLAN kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor bugs (fouten) in de
software die het distribueert (Microsoft, DesignCAD of andere). De programmeerondersteuning wordt door de DesignCADontwerper in het Engels geleverd, hetzij per e-mail (de eenvoudigste), hetzij via Comeplan voor bepaalde vragen die aan de
ontwikkelaar worden doorgestuurd.
Technische ondersteuning voor de DC CAD Electro, DC CAD Industry, DC CAD Alarm en DC CAD Sanitary and Heating,
Ventilatiemodules worden tijdens de kantooruren rechtstreeks door het ontwerpbedrijf geleverd aan gebruikers die gekozen
hebben voor de 1-jarige contractoptie (fax en e-mail ondersteuning + beperkte internet+ en soms 's morgens telefonische
ondersteuning zoals hieronder beschreven).
De technische ondersteuning van de METALCAD- en JARDICAD-modules wordt rechtstreeks door het ontwerpbedrijf volgens zijn
voorwaarden en tijdens de kantooruren aan de gebruikers geleverd die gekozen hebben voor de contractoptie van 1 jaar
(ondersteuning per e-mail + internet + telefonische ondersteuning).
Ondersteuning en Update abonnement beschrijving voor
DC CAD Electro, DC CAD Industry, DC CAD Alarm en DC CAD Sanitair en Verwarming, DC CAD Ventilatie modules:
1. Onze medewerker en leverancier (ontwikelaar) verbindt er zich toe de updates ter beschikking te stellen van de abonnee.
De abonnee krijgt een account zodat hij via de website voor de technische dienst van DC CAD Electro – Alarm – Verwarming Ventilatie en Industrie de updates kan raadplegen en de recentste programma-aanpassingen kan downloaden.
(Indien de abonnee niet over een internetaansluiting beschikt kan deze 1 maal per jaar gratis zijn DCElektro-CD ruilen voor een
recentere versie.)
2. De abonnee krijgt gratis telefonische ondersteuning tijdens de kantooruren
3. De abonnee kan via fax of e-mail (email van technische dienst) vragen sturen waarop technische dienst indien mogelijk binnen de
24 uur een antwoord zal verstrekk
4. Bij interventies ter plaatse bij de abonnee of via Internet, geniet de abonnee van een korting van 20% op verplaatsingsonkosten
en werkuren.
5. De abonnee krijgt twee(2) interventies via internet gratis. (normaal € 30 btw excl per begonnen half uur)
6. De abonnee kan suggesties doen voor de verdere uitbouw van de modules DC CAD Electro – Alarm – Verwarming en Industrie.

Prijs
1 updateabonnement: 165€ btw excl per jaar. + 100 Eur btw excl (voor twede module)
Duur – beëindiging
Het abonnement gaat in op heden en wordt gesloten voor de periode van één jaar. Het abonnement wordt telkens met 1
jaar stilzwijgend verlengd, behoudens opzegging drie maand voor het eind van de periode.
Bijzondere voorwaarden
De ontwerper (onze leverancier) maakt de updates zo veilig mogelijk. Niettemin blijft de abonnee zelf verantwoordelijk
voor de beveiliging van zijn gegevens.
De algemene voorgesteld verkoopsvoorwaarden van onze leverancier en van Comeplan (beschikbaar via onze
website : http://www.comeplan.be/Flamand/Algemene_voorwaarden.htm ) zijn integraal van toepassing op dit
abonnement.
De abonnee verklaart uitdrukkelijk deze voorwaarden te kennen en te aanvaarden.
Uw inschrijving is pas definitief na betaling op rekening van Comeplan : IBAN : BE87 2100 3331 4094 en referentie BIC:
GEBABEBB

BETALINGEN:
- Promo prijsaanbiedingen zijn tot de aangegeven datum of einde van de voorraad.
- Zoals gebruikelijk worden de trainingen uiterlijk 8 dagen voor het begin van de sessie gefactureerd en
betaald.
- Speciale prijzen: betaling via overschrijving op onze IBAN-rekening: BE87 2100 3331 4094 en BIC:
GEBABEBB. Levering na ontvangst van betaling (of kopie van PC banking betaling)
Administraties: 30 dagen vanaf de factuurdatum overeenkomstig de wettelijke bepalingen (koninklijke
besluiten) die de betalingen door administraties aan bedrijven regelen door overschrijving op onze IBANrekening: BE87 2100 3331 4094 en BIC: GEBABEBB .

LEVERING :
Levertijd (niet-contractueel): 1 week (behalve onvoorziene omstandigheden en gevallen van overmacht).
Afhalingg: Mogelijkheid in onze kantoren, uitsluitend op afspraak.
Gepersonaliseerde opleidingsdatum: overeen te komen volgens de respectievelijke agenda's.

BESTELLING :
1) Om een bestelling eenvoudig te kunnen plaatsen, kunt u ons dit document per e-mail terugsturen met
de vermelding Purchase Order voor akkoord op elke pagina. Bevestig ook het totale bedrag exclusief
BTW en geef ons uw BTW-nummer. Indien nodig, gelieve ons het bestelnummer van uw bedrijf te
bezorgen.
2) Gelieve ons te verwittigen indien u een factuur wenst zodat u uw betaling kan uitvoeren.
3) Voor een snellere verwerking van uw bestelling, kunt u ons per e-mail een kopie van uw Pcbankbetaling sturen.

LEVEDIGE TIJD:
Levertijd en installatie worden als indicatie gegeven (niet contractueel): Dit wordt die van ons logistiek
centrum of onze leveranciers.
Vertraging vanaf de datum van ontvangst van de aanbetaling of aankooporder van de
leasemaatschappij:
Indien Comeplan voorraadmateriaal: +/- 3 tot 4 dagen levering na telefonisch contact - + 1 tot 3 dagen
voor de installatieoptie.
Let op, deze periode kan langer zijn tijdens de vakantieperiode of feestdagen.
Ander materiaal (ter informatie): 5 dagen tot 4 weken, afhankelijk van het gevraagde product.

FINANCIERING : Renting of leasing

U kunt profiteren van lage tarieven:
Door de lage tarieven kunt u uw investering spreiden over 2 - 3 - 5 jaar tegen
aantrekkelijke voorwaarden.
Comeplan biedt u financieringsoplossingen voor uw investeringen in hardware
en software.
Studie van de financiële markt:
Om onze klanten zoveel mogelijk te helpen, hebben we een marktstudie
uitgevoerd met verschillende organisaties die financieringsdiensten aanbieden
en hebben we er een geselecteerd op basis van verschillende prioriteitscriteria in onze ogen:
voorgestelde tarieven, veelzijdigheid van de financiering (hardware en ook software),
minimumbedragen, reactie op de financieringsaanvraag, betrouwbaarheid van de organisatie.
Aarzel niet om ons om financiering te vragen voor uw investeringen.
Deze kunnen we nu al realiseren vanaf 500 eur HTVA.

SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE VOORWARDEN:
De goederen blijven eigendom van Comeplan tot de volledige betaling van de factuur.
Alle kosten voor eventuele laattijdige betaling zijn voor rekening van de koper + administratieve kosten.
Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing en zijn beschikbaar op de volgende pagina, op aanvraag of op
onze website http://www.comeplan.be/Francais/Conditions_generales.htm.
In geval van conflicten zijn alleen de rechtbanken van Brussel bevoegd.

Prijzen en voorwaarden worden bij wijze van indicatie vermeld en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving en
onder voorbehoud van wijzigingen in prijzen of voorwaarden van onze leveranciers worden gewijzigd.
Gedetailleerde technische informatie over de verschillende producten is beschikbaar op de website
www.comeplan.be, op aanvraag of als bijlage bij dit document.

DOCUMENTATIE:
Gedetailleerde technische informatie over de verschillende producten is beschikbaar in bijgevoegd pdf-formaat
of op de website www.comeplan.be
Wij danken u voor uw aandacht en hopen dat dit voorstel aan uw verzoek voldoet.
Neem gerust contact met ons op voor meer informatie en bezoek onze website www.comeplan.be

Algemene verkoopsvoorwardeen van Comeplan bvba
1. De prijzen die worden aangegeven in de documenten die uitgaan van onze vennoots chap gelden s lechts als inlichting en binden ons niet.
Prijzen zijn exclus ief BTW, trans port en RECUPEL en kunnen zonder voorafgaande kennis geving worden gewijzigd. Onders teuning op onze
kantoren. De foto's van de s ite zijn niet contractueel.
2. Elke bes telling impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van huidige algemene verkoops voorwaarden, die kunnen niet geannuleerd worden
door de algemene of bijzondere voorwaarden, van onze klant, behoudens indien COMEPLAN hier s chriftelijk en uitdrukkelijk mee ins temt.
3. Behoudens anders luidend beding, gelden de leverings termijnen s lechts als inlichting zodat geen enkele bes telling kan worden geannuleerd
omwille van het vers trijken van de leverings termijn.
4. Wie bes telt wordt veronders teld daartoe gemachtigd te zijn. Alles zins is de pers oon die bes teld heeft hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot de
betaling van de factuur die betrekking heeft op de bes telling.
5. De koopwaar die, zelfs franco, vers tuurd wordt, reis t s teeds onder de verantwoordelijkheid van de bes temmeling, die ook het ris ico draagt. De
koopwaar die bij een derde geleverd wordt blijft onder de verantwoordelijkheid van de koper.
6. De s topzetting van onze leveringen wegens overmacht of andere onvoorziene oms tandigheden, zoals oorlog, s taking of lock-out, brand of
overs troming, machinebreuk, enz., kan geen aanleiding geven tot enige vorm van s chadevergoeding.
7. De koper moet de verkoper van iedere klacht verwittigen en hem de mogelijkheid geven om iedere nuttige vas ts telling te doen. Geen enkele
klacht zal nog ontvankelijk zijn indien zij niet per aangetekend s chrijven kenbaar wordt gemaakt binnen acht dagen na het vertrek van de koopwaar
uit onze ops lagplaats .
8. Wij kunnen enkel aans prakelijk worden ges teld voor ons eigen bedrog of zware fout. Het bedrag van de s chadevergoeding die wij eventueel
vers chuldigd zouden zijn, kan in geen geval de factuurprijs overtreffen. De klant vrijwaart ons in elk geval tegen iedere vordering van derden
gegrond op onze betrekking met hem.
9. Wij kunnen niet aans prakelijk worden ges teld voor het verlies of de bes chadiging van niet afgehaalde koopwaar die zich in onze ops lagplaats
bevindt
10. Behoudens bijzondere voorwaarden, zijn onze facturen betaalbaar op de vervaldag die aangegeven is op de factuur en, indien niets
aangegeven is , dertig dagen na facturatiedatum.
11. Behoudens anders luidend beding, zijn ins tallatie en vorming niet in onze prijzen begrepen. Elke bijkomende pres tatie zal het voorwerp
uitmaken van aparte facturatie.
12. De verkochte koopwaar blijft onze eigendom tot de volledige betaling van de vers chuldigde s ommen.
13. Elk bedrag dat onbetaald blijft op de vervaldag zal van rechts wege en zonder ingebrekens telling rente geven a rato van 1% per maand.
Bovendien is een s chadevergoeding vers chuldigd a rato van 15% met een minimum van 125 eur.
14. De niet-betaling van een factuur op de vervaldag maakt het vers chuldigd s aldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechts wege
onmiddelijk opeis baar.
15. Ingeval van betwis ting zijn enkel de rechtbanken te Brus s el bevoegd, welke de plaats ook weze waar de overeenkoms t onts taan is of
uitgevoerd moet worden, zelfs indien er vers chillende verweerders zijn of ingeval van vordering in vrijwaring. De verkoper houdt zich niettemin het
recht voor om de klant te dagvaarden voor de rechtbanken van diens zetel of woonplaats .
16. Technische dienst DESIGNCAD – ScanPro et modules:
COMEPLAN verzekerd U dat zij de officieel en exclus ief dis tributeur van Des ignCAD en ScanPro is voor Belgïe en Luxemburg. Technis che diens t is
direkt per fax of per mail door COMEPLAN aan de end-us er gegeven voor de europees e vers ie (als gekocht met s upport). Als noodzakelijk, zal
COMEPLAN de klant bellen voor technis che diens t na zijn fax of zijn mail. De klant moet bij COMEPLAN zijn regis tratie kaart terug s turen om de
technis che diens t krijgen. Periode: 1 jaar geldig. Als dis tributeur, heeft COMEPLAN geen verantwoordelijkheid van de eventuele bugs (fouten) van
de s oftware dat ze verkopen (de waarborg van Des ignCAD produkten is de waarborg gegeven door de concepteur op zijn produckt zoals de
waarborgen van Micros oft produkten zijn door Micros oft gegeven). De waarborg en de onders teuning van DC CAD Indus trie, DC CAD Elektro, DC
CAD Alarm of DC CAD Sanitair (Verwarming) zijn gegeven aan de mens en van de firma's die de s pecifieke s upport contract hebben gekocht.
Deze diens t is direkt door onze partner die ges pecialis eerd is over deze produkten gegeven tijdens zijn openings uren: Deze s upport is per e-mail,
per fax, per internet (en ook s oms per telefoon in de voormidag) gegeven.
17. Technische dienst van de andere softwares (Computerprogramma’s) :De onders teuning van de andere s oftwares die bes teld zijn bij
Comeplan zal direkt door de fabrikant volgens de waarbog, de onders teuning en verkoops voorwaarden van deze gegeven zijn.
18 .Waarborg:
Support en waarborg gebeurd tijdens de kantooruren van Comeplan of deze van onze leverancier of de fabrikant.
Softwares:
CDs en s oftwares zijn geagarandeert volgens de modaliteiten van haar fabrikanten. Comeplan verzekerd een maan waarbog op de Cds van zijn
eigen productie (ontwikkeling). Wij raden aan de klant een kopij (back-up) van zijn CD of programma (gedownload) te maken en ook te noteren of
te houden in een veilige plaats zijn s erial nr van zijn s oftware. Comeplan mag niet verwantwoordelijk bes chouwd zijn voor het verlies van een CD
of van een s oftware geleverd via downloading of van van enige andere. De klant heeft de verantwoordelijkheid van zijn s erie nr. Comeplan mag
niet verwantwoordelijk bes chouwd zijn voor het verlies van een s erie nummer.
Hardware:
De waarborg op materiaal (op s ite of niet) wordt bes lis t na telefonis ch contact met de technis che diens t van Comeplan en/of van de
fabrikant/leverancier op bas is van de diagnos e van het probleem. Technis che s upport zal eers t telefonis ch of via e-mail gebeuren om zo het
probleem proberen op te los s en met de fabrikant, de leverancier of met Comeplan. Als het nodig blijkt zal Comeplan aan de leverancier vragen de
waarborg procedures uit te voeren. Als dis tributeur of dealer, draagt COMEPLAN geen verantwoordelijkheid voor de eventuele bugs (fouten) van
bijgeleverde s oftwares en voor materialen dat wij verkopen: de waarborg van onze produkten is de waarborg die door de cons tructeur van het
produkt wordt gegeven zoals bv de waarborg van Micros oft producten door Micros oft wordt gegeven. COMEPLAN draagt geen verantwoordelijkheid
voor de eventuele s chade aan het geleverde materiaal (hardware of s oftware) of op de definietieve werking van het geleverde materiaal.

