
Beste, 

Hierbij offerte zoals besproken; 

Offerte 1, is de equicoach instructieset met terugpraatfunctie en luisterunits, met dit systeem is 
heen en weer communicatie mogelijk tussen 2 units en kan er met de luisterunits worden 
meegeluisterd naar de beide heen en weer apparaten. 
In dit systeem kunnen de luisterunits onbeperkt worden uitgebreid. 

 

Offerte 2, is een conventioneel systeem met eenweg communicatie, dus instructeur naar ruiter. 
Het aantal ontvangers kan onbeperkt worden uitgebreid. 
We hebben zowel de standaard equiteacher alsook de PRO versie in de offerte opgenomen. 
(PRO geel gearceerd)  
De PRO versie heeft een groter bereik, groter geluisvolume en is kwalitatief net even beter dan de 
standaard versie. 

 

Offerte 3, is het ceecoach systeem. Dit systeem heeft ook een terugpraatfunctie en kan worden 
gebruikt tot maximaal 6 deelnemers. 
Bij dit systeem is er tussen 2 units heen en weer communicatie mogelijk, en kan door de andere 
units door op een knop te duwen de heen en weer communicatie worden over genomen. 
In de praktijk werkt dit niet zo geweldig in de paardensport. 

 

Offerte 4, ook een ceecoach (plus) systeem dus met terugpraatfunctie. Dit systeem kan gebruikt 
worden met maximaal 16 personen en schakelt tussen de units door middel van stemherkenning. 
We hebben dit systeem met verschillende groepen getest en vinden het niet geschikt voor de 
paardensport.  
 

 



offerte 1
instructie set equicoach + 4 luisterunits (heen en weer communicatie tussen 2 units en 4 x meeluisteren

aantal soort p/stuk totaal 

1 set equicoach € 249,00 € 249,00
4 luisterunit € 99,00 € 396,00
4 oortjes tbv luisterunits € 9,95 € 39,80
5 laadsnoer € 1,00 € 5,00
5 lader € 1,00 € 5,00

setprijs € 694,80
setkorting € 69,48

totaal incl btw € 625,32
totaal exclusief btw € 516,79

2 opbergkoffer € 20,00 € 40,00

totaal incl.btw inclusief koffer(s) € 665,32

levertijd week 12 nieuwe versie



offerte 2 
instructie set 1 zender / 5 ontvangers

aantal soort p/stuk equiteacherp/stuk pro totaal equiteacher totaal pro versie

1 zender 109 119 € 109,00 € 109,00
5 ontvanger 79 109 € 395,00 € 545,00
1 micro 9,95 9,95 € 9,95 € 9,95
6 oortjes 9,95 9,95 € 59,70 € 59,70
6 laadsnoer 2,5 2,5 € 15,00 € 15,00
6 lader 5 5 € 30,00 € 30,00

setprijs € 618,65 € 768,65
setkorting € 173,22 € 153,73

totaal incl btw € 445,43 € 614,92 € 169,49
totaal exclusief btw € 368,12 € 508,20

2 koffer 20 € 40,00 € 40,00

totaal incl.btw inclusief koffer(s) € 485,43 € 654,92

garantie 2 jaar
leverbaar uit voorraad
betaling 30 dagen.
versturen gratis

Axsolutions
Oranjestraat 1 H
4571 HN Axel
653885390
info@axhippo.nl



offerte 3
Instructieset met terugpraatfunctie 6 deelnemers ceecoach

aantal soort prijs/stuk totaal
3 set ceecoach 279 837

setprijs € 837,00
setkorting € 41,85

totaal incl btw € 795,15
totaal exclusief btw € 657,15

2 koffer 25 € 50,00

totaal incl.btw inclusief koffer(s) € 845,15

offerte 4offerte 4

Instructieset met terugpraatfunctie 6 deelnemers ceecoach

aantal soort prijs/stuk totaal
3 set ceecoach plus 235 705

setprijs € 705,00
setkorting € 35,25

totaal incl btw € 669,75 € 125,40
totaal exclusief btw € 553,51

2 koffer 25 € 50,00

totaal incl.btw inclusief koffer(s) € 719,75


