
Mededeling

BRICON apparatuur voor de clubs!

Het seizoen 2023 staat voor de deur en dat wil zeggen dat ook de club hun juiste 
apparatuur nodig hebben voor aanvang van de eerste wedstrijden.


BRICON zal dan ook op 6 dagen en op 8 locaties verdeeld in het land aanwezig zijn met 
alle materialen voor de clubs. De lijst met data vindt u hier onderaan.


Wat mag u als club verwachten en wat wordt er van u verwacht:


1. Jullie als club hebben beslist welke apparatuur en hoeveel u ervan nodig heeft voor 
het komende seizoen. Daarbij heeft u vanuit BRICON de keuze uit volgende 
toestellen:


	 	 - PASclub (cloud master)

	 	 - Klassieke master (zijn de oude masters zonder cloud)

	 	 - PASslave (dient als toevoeging aan een klassieke master ongeacht welk 

	 	 merk om de PASbox liefhebbers te kunnen inkorven) 


OPGELET, u als club bent gebonden om de regelgeving van de KBDB te volgen en 
daarin staat als indien een club elektronisch inkorft, hij alle apparaten en merken 
moet kunnen verwerken. Als club heeft u dus minimum 1 PASslave of PASclub nodig 
om hieraan te voldoen. 

2. Met uw keuze kan u de apparatuur die u wenst in te ruilen meebrengen.

	 Wat moet u bij hebben:

	 - Club Master (enkel de bak indien u deze omruilt naar een PASclub)

	 - Moederklok

	 - Alle kabels en Unives box indien u een Club Master binnenbrengt die u niet 

	 	 vervangt.


3. Alle clubs die over minimum 2 PASclubs zullen beschikken voor 2023 hebben recht op 
een gratis Club Master die u oa kan gebruiken om te koppelen.


4. Op deze dagen en erna zal een totaal gemaakt worden per club van alle toestellen nog 
in jullie bezit en deze zullen gefactureerd worden aan volgende tarieven:

	 PASclub = 150 € per jaar

	 Club Master = 75 € per jaar

	 PASslave = 50 € Per jaar


5. Clubs die nog lopende 7 jarige contracten hebben zullen verrekend worden.


6. Wij hebben ter controle ook even de gegevens nodig van de verantwoordelijk in de 
club, naam telefoon en e-mail adres voor de facturatie. Indien de verantwoordelijken zelf 
niet aanwezig zijn, graag deze info meegeven met de afgevaardigde.


7. De data: (U kan ook steeds terecht in de burelen van BRICON maar graag na een 
afspraak). U kan terecht op elke van onderstaande locatie ongeacht vanwaar u bent.
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Afhaalmomenten: 

Dinsdag 28/02 :
Regio West-Vlaanderen
18u00-20u00: Roeselare, Reo Veiling Oostnieuwkerksesteenweg 101 8800 Roeselare

Woensdag 01/03 :
Regio Limburg
13u00-15u00 : Zonhoven, Lokaal Zonhoven Kievitveldstraat 6 3520 Zonhoven
Regio Vlaams-Brabant
17u00-19u00 : Herent, ’Sans Peur’ Herent Tildonksesteenweg 155A 3020 Herent

Donderdag 02/03 :
Regio Oost-Vlaanderen
14u00-16u00 : Merelbeke, Bistro Jardin Fraterstraat 111 9820 Merelbeke

Zaterdag 04/03:
Regio Antwerpen
10u00-12u00 : Bevel, Lokaal Bevel Heikant 6 2560 Bevel

Maandag 06/03:
Regio Hainaut
14u00 - 16u00 : Ath, Café Snooker Quai de l’entrepôt 22 7800 Ath

Dinsdag 07/03:
Regio Namur
13u00-15u00 : Dinant, Rue des combattants 56 5500 Dinant
Regio Liège
18u00-19u00 : Herve, Rue de la Station 86 4650 Herve


