
1©BRINK’S. PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL. ALL RIGHTS RESERVED. 0900 447 22 74, CONTACT.NL@BRINKS.COM BRINKS.COM

Brink’s 24Seven
Je kunt via onze klantportal
rapportages inzien. 

Een slimme kluis voor in je zaak!

Ontdek de voordelen van Brink’s Complete

Dagelijkse bijschrijving 
Het geld wordt automatisch geteld en 
dagelijks bijgeschreven op je rekening.

Ook voor muntgeld en wisselgeld 
Je kunt ons ook muntgeld meegeven.  
Kosten: € 8,- per 7 kg. 
Wisselgeld nodig? Bestel dit via Brink’s 24Seven.  
Kosten: € 8,- per 20 muntrollen.
Kosten: € 8,- per 5 bundels biljetten (alleen bij 
Brink’s Complete Standard)

Transport
Slimme kluis bijna vol? Brink’s komt 
automatisch de inhoud ophalen.  
Om het transport te kunnen plannen, 
moet je winkel ten minste 6 uur 
aaneengesloten open zijn tussen 
9.00 en 18.00 uur.

BRINK’S
COMPLETE

https://www.brinks.nl/?fbclid=IwAR1sgwRZjqP-d9H6e6tWn5La56uDVh7uUi3pZon70Gq5g1gqpjZkS_EstaA
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BRINK’S COMPLETE LIGHT EN STANDARD

Wil je niet langer zelf geld storten bij de bank en medewerkers meer veiligheid en gemak bieden? Meld je 
dan nu aan voor Brink’s Complete Light of Standard. De aanmeldprocedure is eenvoudig en je zit nergens 
aan vast. Wij rekenen een eenmalige verwijderingsbijdrage van € 150,- per kluis. Meer informatie vind je 
op brinks.com.

Vragen?
Neem contact op met onze Customer Service.  
Telefonisch (0900 447 22 74, van 08.00-17.30 uur, Ma-Vr)  
of via mail contact.nl@brinks.com

Kies de kluis die bij jou past.

Ga direct aan de slag!

32
Meld je aan Plaatsing

Ga naar brinks.com  
en meld je aan

Maak een afspraak voor 
de plaatsing van de 
slimme kluis

Bepaal de plek in 
jouw zaak

Zorg voor een stroompunt  
en een vaste 
internetverbinding

Stort de waarde af in  
de slimme kluis

De volgende werkdag 
staat het geld op je 
rekening 

1
Klaar!

Brink’s Complete Light
Storten en verzekerd tot € 7.500 per week

Kosten per maand € 95,-

Kosten per biljet € 0,055

Netwerkbijdrage per maand € 2,50

Borg eenmalig € 500,-

Optioneel extra accessoires

Printer eenmalig € 150,-

Sokkel eenmalig € 275,-

Afmetingen 42,7x15x27,5 cm (HxBxD)

Brink’s Complete Standard
Storten en verzekerd tot € 35.000 per week

Kosten per maand € 155,-

Kosten per biljet € 0,055

Netwerkbijdrage per maand € 5,-

Borg eenmalig € 1.000,-

Optioneel extra accessoires

Printer eenmalig € 150,-

Sokkel eenmalig € 398,-

Biljettenstapelaar per maand € 20,-

Afmetingen 60,3x20x61,4 cm (HxBxD)

https://www.brinks.nl/?fbclid=IwAR1sgwRZjqP-d9H6e6tWn5La56uDVh7uUi3pZon70Gq5g1gqpjZkS_EstaA
https://www.linkedin.com/company/brinksnl/
https://www.facebook.com/brinkssolutionsnederland

