
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

1  -  NAW gegevens en factuurgegevens 

Bedrijfsnaam Naam en voorletters 

Adres Telefoon 

Postcode/Woonplaats Email 

 

2a  -  Abonnement : LogOnline 

Gewenste Loginnaam:…………… 

                                       

U ontvangt een email met het initiële wachtwoord. Bij de eerste keer inloggen kunt u het wijzigen in het door u gewenste wachtwoord. 

LogOnline BrainChild- of CHINO Recorder, Easylog of 
Heatmanager (alleen 6 kanaals uitvoeringen) 

   € 27,50 p/mnd (excl. Simkaart)  

LogOnline Basisstation of Special 

Toeslag per meetpunt: 

1~10 stuks         : €2,50 per meetpunt 

11~25 stuks       : €2,00 per meetpunt 

26~100 stuks     : €1,50 per meetpunt 

101~xxx stuks   : €1,00 per meetpunt 

   € 27,50 p/mnd (excl. Simkaart) 

 

   Aantal meetpunten 

 

 

 

Optionele Audit trail     € 12,50 p/mnd 

Simkaart toegeleverd door CasCade Automation Systems B.V.    € 10,00 p/mnd 
1GB op basis van fair-use policy, meerverbruikt 
wordt doorberekend 

 
U kunt voor uw alarmmeldingen van LogOnline gebruik maken van onze E-mail en/of SMS dienst. Het gebruik van de e-mail is inbegrepen in het 
abonnement. Per SMS- alarmmelding wordt u € 0,55 in rekening gebracht. Deze kosten worden eens per kwartaal achteraf verrekend. Alle vermelde prijzen 
zijn excl. 21% BTW 
 

2b  -  Abonnement : VPN tunnel met CasCade Cloud 

VPN tunnel t.b.v. router    € 7,50 p/mnd 

VPN tunnel t.b.v. remote bediening (PC, Tablet, Smartphone)    € 7,50 p/mnd 

 

3  -  Bevestiging  

Hierbij bevestig ik mijn abonnement aanvraag en verklaar ik akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van CasCade 
Automation Systems B.V. en de minimale abonnementsperiode van 1 jaar. Zonder tegenbericht wordt het abonnement met telkens 1 
jaar automatisch verlengt. Ik geef CasCade Automation Systems B.V. toestemming voor de duur van de overeenkomst de uit mijn 
abonnement voortvloeiende kosten automatisch (per kwartaal) van mijn bank- of girorekening af te schrijven. 

Naam Handtekening 

Bank- of girorekeningnummer Datum Plaats 

Versie 17.11 
 

U kunt dit formulier faxen naar +31 (0)180 463871 

of mailen naar info@cascade.net 

 
CasCade Automation Systems B.V.  

Tinstraat 37-39  2984 AN  Ridderkerk 

 

 

 

 

 

 

 

CasCade Automation Systems B.V. 
Tinstraat 37-39 
2984 AN  Ridderkerk  
The Netherlands 
Tel.  +31 (0)180-463870 
Web: www.cascade.net 
E-mail: info@cascade.net 

Aanmeldingsformulier 
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