
Orange Technology Group Limited
Postbus 33
8000 AA ZWOLLE
Nederland
BTW nr: NL823883231B01

Unit 1010, 10/F, Miramar Tower
132 Nathan Road
Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

Bankgegevens:
Naam bedrijf: Orange Technology Group Limited
IBAN: NL35INGB0007825835
BIC: INGBNL2A
Naam bank: ING
Land: Nederland

Factuuradres:
Mediamatic
Saro Van Cleynenbreugel
Dijksgracht 6
1019BS Amsterdam 
saro@mediamatic.net
Tel: 0623913535

Ordernummer: 9402

Factuurnummer: PL5841

Factuurdatum: 16 januari 2017

Betaalmethode: Offerteaanvraag FACTUUR
Beschrijving Info/SKU Aantal Prijs

1W - Warm witte lampen Type:2000K Matte kap (extra warm wit)

SKU: 871002
50 €71,00

1W - Warm witte lampen Type:2000K Melkwitte kap (extra warm wit)

SKU: 871001
50 €71,00

1W - Warm witte lampen Type:2650K Melkwitte kap (warm wit)

SKU: 871061
50 €71,00

1W - Warm witte lampen Type:3300K Melkwitte kap (Wit)

SKU: 288001
50 €71,00

0.7W - Warm wit transparante lampen Lichtkleur:2000K (Extra warm wit)

SKU: 488007
50 €80,00

Subtotaal €364,00

Korting -€52,43

Verzending €4,95 via Verzending

Totaal €316,52 (inclusief €
54,93 BTW (21%))

– betaling gaarne voldoen o.v.v. het volledige factuurnummer

Indien 0% tarief op de factuur staat dan is de BTW verlegd.

Algemene Voorwaarden
http://www.prikkabelled.nl/algemene-voorwaarden/

*LED lampen zijn alleen geschikt voor buitengebruik in waterdichte prikkabels*
(onze prikkabels zijn geschikt) 

Installatie instructie: 1) eerst alle afdichtringen naar achteren duwen. 2) daarna alle 
lampen zachtjes in de fittingen draaien. 3) daarna de stekker in het stopcontact doen 
om te controleren of alle lampen het doen. Indien een lamp het niet doet dan iets 
strakker of minder strak aandraaien. 4) tot slot alle afdichtringen terugklikken zodat ze 
strak om de lamp zitten. 

*let op: als een fitting van de prikkabel het niet doet dan is dat op 3 manieren op te 
lossen: 1) u draait de lamp iets strakker of minder strak in de fitting. 2) het koperen lipje 
binnen in de fitting moet iets omhoog gewipt worden zodat die contact maakt met de 
onderzijde van de lamp. 3) er zit een druppel lijm op het koperen lipje in de fitting dat 
weggeschraapt dient te worden. Het ophangoog aan het uiteinde van de prikkabel kan 
5 meter prikkabel aan gewicht dragen, indien u meer gewicht wilt kunnen dragen, vouw 
dan het uiteinde dubbel.


