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PRIJSLIJST ABC4U-software 
 

De prijs van het basispakket  is gekoppeld aan het aantal eigen en/of ingehuurde werknemers die voor de uitvoering van 
werkzaamheden worden ingezet, inclusief UTA-werknemers.  Wanneer meerdere bedrijven vanuit één vestiging van het 
pakket gebruik maken dan zal het totaal aantal werknemers de categorie bepalen. Bij de bepaling van de categorie wordt 
uitgegaan van de volgende indeling: 
 
Aantal werknemers 01 02-10 11-20 21-30 31-40 41-50 >51 
Categorie A B C D E F G 
 
A.  ABC4U-basispakket:  bestaande uit: 
  
- offertesysteem  -   projecten administratie  -   projectplanning 
- werknemersregistratie  -   urenregistratie   -   intern telefoonboek  
- facturatie -   debiteuren administratie  -   emailfaciliteiten via pakket 
- crediteuren administratie  -   relatiebeheer   -   WKA controle via Outlook 
 
Catagorie A B C D E F G 
 
Prijs ABC4U-basispakket 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.500 5.500 
 
In bovenstaande prijs is opgenomen: 
 
- installatie en training;  
- aanpassing indelingen van offertes, facturen, herinneringen, WKA-staat, productiestaat, etc.; 
- backupfaciliteiten op Internetserver (100 MB); 
- automatische update van het pakket via Internet; 
 
Bovenstaande prijs wordt  verhoogd met: 
 
runtime één werkplek 0 250 250 500 500 500 500  
runtime meerdere werkplekken    0 250 500 1.000 1.000 1.000 1.000 
 
B.   Extra onderdelen (opties)  A B C D E F G 
 
Automatische betalingen 250 250 500 500 500 500 500 
Export financiële mutaties   250 250 250 500 500 500 500 
Export uurgegevens naar servicebureau   250 250 500 750 750 750 750 
Financiële administratie  250 500 750 1.000 1.000 1.500 1.500 
ISO9002 certificering 250 500 500 500 500 500 500 
KOMO certificering  250 250 250 500 500 500 500 
Materieelbeheer  250 250 500 500 500 500 500 
Ploegenregistratie 250 250 250 500 500 500 500 
VCA certificering   250 250 250 500 500 500 500 
Voorschot administratie  250 250 250 500 500 500 500 
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Categorie A B C D E F G 
 
C.   Onderhoudsovereenkomst 250 500 1.000 1.000 1.250 1.500 1.500 
 
Elke gebruiker is verplicht om een jaarlijkse onderhoudsovereenkomst af te sluiten.  In het jaarlijkse onderhoudsbedrag zijn 
de volgende producten/diensten opgenomen: 
 
-   jaarlijks licentierecht tot gebruik van de software; 
-  onbeperkte telefonische ondersteuning en begeleiding (vanaf 09.00 uur – 22.00 uur); 
-  aantal dagen training/begeleiding  
-  gereden kilometers vanaf Oud-Vossemeer (€ 1,00 per kilometer, inclusief reistijd) worden doorberekend; 
 
Aantal dagen training/begeleiding A B C D E F G 
 
  1 2 3 4 5 5 5 
Toelichting 
 
Bij installatie van de software wordt de gebruikerslicentie opgenomen in de besturingsgegevens evenals de expiratiedatum 
van het licentierecht. Deze datum wordt ingesteld op 15 januari van het volgende jaar. Begin december van het lopende 
licentiejaar ontvangt de gebruiker een factuur met het bovengenoemde licentiebedrag voor het komende jaar. Na ontvangst 
van de betaling ontvangt de gebruiker een nieuwe licentiecode en een nieuwe expiratiedatum. Wanneer een gebruiker niet 
beschikt over de nieuwe expiratiedatum zal, na het overschrijden van de oude expiratiedatum, de printfunctie binnen het 
pakket uitgeschakeld worden. 60 dagen na het verstrijken van de expiratiedatum is het starten van het pakket niet meer 
mogelijk. Deze wijze van beveiliging van onze software is essentieel om het illegale gebruik van de software tegen te gaan.  
 
D.   Extra begeleiding/instructie/scholing (na de gratis dagen voor instructie/begeleiding)  
 
Uurtarief : 75,--  per uur 
Kilometervergoeding (inclusief reistijd) : 1,--  per km 
 
E.   Tarieven werken in de Cloud 
 
Wanneer u in de Cloud wilt werken zal het pakket op een Internetserver geïnstalleerd worden en betaalt u een maandelijks 
bedrag per gebruiker. Wij hanteren de volgende tarieven: 
 
01 /m 05 gebruikers :  50,-- per maand per gebruiker 
Meer dan 05 gebruikers :  25,-- per maand per gebruiker 
 
Installeren extra gebruiker :  75,-- per gebeurtenis 
Verwijderen van een gebruiker :  75,-- per gebruiker 
 
 
F.   Leveringsvoorwaarden 
 
-   prijspeil             :  per 01-01-2019; 
-   B.T.W.              :  alle prijzen zijn exclusief 21% B.T.W.; 
-   installatie/oplevering :  in onderling overleg; 
-   betalingscondities pakket  :  50% direct na verstrekken van de opdracht; 
     50% direct na installatie resp. oplevering van de software; 
-   betalingscondities onderhoud : binnen 14 dagen na factuurdatum; 
-   garantie              :  5 jaar op het oplossen van fouten/onvolkomenheden in de  software; 
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