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Onderhoudscontract
Even snel iets aanpassen. Nu en dan teksten of afbeeldingen
toevoegen, aanpassen of verwijderen. In de praktijk blijkt dit nog
wel eens tegen te vallen. Je hebt geen tijd, hebt moeite met het
aanpassen van de navigatiemenu of kunt een foto maar niet
goed op maat snijden. Of je wilt bijvoorbeeld een nieuwe pagina
laten maken of een nieuwe functionaliteit toegevoegd zien
worden aan een bestaand project. Dit werk doen wij graag voor
je. Je kunt ons te allen tijden tegen het standaard uurtarief (€
72,- excl. btw) inschakelen voor het maken van aanpassingen
aan je project, maar je kunt ons voordeliger op basis van een
onderhoudscontract inschakelen. De doelstelling van het
onderhoudscontract is om onderhoud zo simpel en transparant
mogelijk te houden. Daarom vind je geen kleine lettertjes en
worden de onderhoudscontracten niet stilzwijgend verlengd.
Onderhoudswerkzaamheden
Voor onze projecten vallen alle aanpassingen, advies,
updates, nieuwe features e.d. onder het contract. Zowel
grote als kleine aanpassingen.

Pakket

De voordelen
⋅ Een gereduceerd uurtarief. Hoe meer uren, hoe hoger
de korting (tot maximaal 15%).
⋅ Je weet waar je aan toe bent. Vooraf inzicht in de
kosten en duidelijke afspraken.
⋅ Aanpassingen onder de 4 uur worden binnen 3
werkdagen doorgevoerd. Andere in overleg.
⋅ Één overzichtelijke factuur. Alle onderhouds-uren
worden op het onderhoudscontract geschreven en dus
hoeft er niet steeds een offerte/prijsafspraak gemaakt
te worden.
⋅ Na het opgebruiken van de uren ontvang je een
prestatieoverzicht zodoende een duidelijk en
transparant zicht te hebben op de gepresteerde uren en
werkzaamheden.
Onderstaande prijzen zijn exclusief BTW.
Vermelde bedragen worden op elke jaarlijkse vervaldag
geïndexeerd.

Aantal uren

Korting

Prijs

Small

4 uur

5%

€ 273,60 - € 288,00

Medium

8 uur

10%

€ 518,40 - € 576,00

Large

16 uur

12.5%

€ 1.008,00 - € 1.152,00

Extra Large

32 uur

15%

€ 1958,40 - € 2.304,00

Uitgangspunten
⋅ Ingekochte uren blijven gedurende de gehele loop van het onderhoudscontract (1 jaar) geldig en hoeven dus niet per maand
opgemaakt te worden. Bij een verlenging van het onderhoudscontract blijven de “oude” uren ook geldig.
⋅ Als je door je uren heen bent kun je extra uren inkopen. Natuurlijk blijft het bijbehorende kortingspercentage gewoon gelden.
Voor deze extra uren wordt een extra factuur verstuurd.
⋅ Het contract wordt nooit stilzwijgend verlengd. @ Your Site neemt voor het einde van het contract contact met je op om te
vragen of je het onderhoudscontract voort wilt zetten. De kosten van het onderhoudscontract worden vooraf (eenmalig) in
rekening gebracht.
⋅ Een verlenging houdt in dat je via e-mail een extra urenpakket bijbestelt.
Voor akkoord klant:

Voor akkoord ATYOURSITE.:

Naam:
Datum:
Handtekening:

Naam:
Datum:
Handtekening:
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