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RECIFARM – Standaard editie (bestelformulier) 
 
Recifarm standaard editie is het ideaal softwarepakket voor de dierenarts grote huisdieren die wil werken op vaste 
computer of laptop. De standaard editie omvat: beheer van klanten, beslagnummers, visites, geavanceerde facturatie, 
voorraadbeheer, medicatie, lotnummers, registers in & uit, T&V documenten, wachttijden, bestellingen,  leveringen, 
enkelvoudige boekhouding,...  Voor een volledige beschrijving: zie www.recifarm.be  
 
Nu met gratis licentie Daxio voor het automatisch downloaden van levernota’s en labo uitslagen (www.daxio.be) 

� uw labuitslagen en levernota’s komen automatisch binnen in Recifarm 
 
Recifarm standaard editie kan door 1 of meerdere personen gebruikt worden op eenzelfde computer. Voor de gemengde 
dierenartsenpraktijk bevelen wij het gebruik van Recifarm Professionele editie aan (KHD + GHD).  

 

omschrijving                                                                                      eenheidsprijs € subtot. 
 

���� 
instapkost Recifarm standaard editie 
incl. 3 maanden updates (*) 
  = nieuwe versies zonder meerkost! 

 

eenmalig 
 

1500 
 

 

 

���� 
 

onderhoudscontract Recifarm (updates) 
(eerste 3 maanden inbegrepen in instapkost) 

• updates v/h programma Recifarm 
• tel. ondersteuning tijdens de kantooruren 

 

 

per maand 
 

55  

���� Recifarm gebruikershandleiding (pdf – 280 blz) eenmalig ---  

 

���� 
 

inleesmodule internet leveringen (invullen aub) 
uw groothandel: ………………………………………... 

 

eenmalig 
 

250  

totaal ex. btw  € 
btw 21%  € 

totaal in. btw  € 
 

(*) U kan het onderhoudscontract schrappen indien gewenst: de periode van 3 maanden gratis updates zijn niet van 
toepassing indien u op het ogenblik van uw bestelling te kennen geeft geen onderhoudscontract te wensen.  
 
Gelieve aan te kruisen wat u wenst te bestellen en dit formulier ingevuld en ondertekend terug te mailen naar 
info@hyperlink.be. Op alle bestellingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing die u kan raadplegen op 
www.hyperlink.be. Het onderhoudscontract wordt jaarlijks gefactureerd en wordt verlengd indien niet aangetekend 
opgezegd 3 maanden voor het verstrijken van de termijn. Op het gebruik van Recifarm zijn de Recifarm 
licentievoorwaarden van toepassing die u kan raadplegen op www.recifarm.be/licentieovereenkomst.htm. 
 
 

 

 
Praktijknaam:     Voornaam:  Familienaam:  

Straat:      nr:  

Postcode:     Gemeente:  

Telefoon:     Fax:   

Ordenr:      btw nr:  

datum:      handtekening: 


