
 
 

1 

 

  

Een nieuwe 

kijk op 

software … 



 
 

2 

 

  



 
 

3 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij gaan het voorjaar in ….. Tijd om schoon te  maken en dat hebben wij gedaan. 
De kantoren staan er weer fris en stofvrij bij, de kasten zijn opgeruimd, de 
administratie 2017 naar het archief, nieuwe en (nog) lege orders in de kast        
en ……. 

 
WIJ HEBBEN WEER RUIMTE VOOR NIEUWE KLANTEN!!! 

 
… en ook de prijslijst is opgepoetst!! Voor dit voorjaar hebben wij de prijzen 
drastisch verlaagd en daar kunt u nu van profiteren. Vandaar deze brochure. Hier 
kunt u alles in vinden wat u nodig heeft voor een efficiënte en betrouwbare 
administratie. Vele collega’s gingen u voor. De oplossing voor: 
 

- Metselbedrijven 
- Lijmbedrijven 
- Voegbedrijven 
- Steigerbouwbedrijven 
- Etc. 

 

EN: Bij inleveren van deze brochure krijgt u 50% korting op de 

pakketprijs en is voor 2018 geen onderhoudsbedrag verschuldigd ! 
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BASISPAKKET 

 
Wij hebben een "basispakket" samengesteld waarmee u uw 
onderneming compleet kunt automatiseren. In dit pakket zit niet alleen 
ons zeer geavanceerde softwarepakket maar u krijgt tevens de 
gelegenheid om uw kostbare bestanden op Internet veilig te stellen. 
Verder kunt u het basispakket aanvullen met een groot aantal 
uitbreidingen.  
 
Een softwarepakket voor bedrijven in de Bouwnijverheid bestaande 
o.a. uit:  
 
- offertes opmaken en vastleggen; 
- projectenadministratie; 
- werknemersregistratie; 
- facturatie;  
- debiteuren administratie 
- crediteuren administratie 
- relatiebeheer; 
 
Wanneer u vóór 1 juni a.s. het "starterspakket" bestelt, ontvangt u:  
 
+ korting op de geldende pakketprijzen; 
+ het eerste jaar gratis onderhoudsabonnement; 
+ een jaar lang gratis backupfaciliteiten op onze Internetserver; 

 

HET PAKKET VOOR UW BEDRIJF 

Het ABC4U-pakket is zo gebouwd dat het een pasklare oplossing biedt 
voor onderstaande branches. Nu kan het voorkomen dat uw type bedrijf 
niet in de opgave voorkomt. Dat is eerder een voordeel dan een nadeel 
want u kunt het eerste bedrijf in een nieuwe activiteit worden. Onze 
software is reeds diverse keren ingezet bij: 
 

▪ Afbouwbedrijven 
▪ Gevelrenovatiebedrijven 
▪ Gibobouwbedrijven 
▪ Klusbedrijven 
▪ Lijmbedrijven 
▪ Metselbedrijven 
▪ Steigerbouwbedrijven 
▪ Tegelzetbedrijven 
▪ Voegbedrijven 

 
 
Kortom: zowel voor de ZZP'er als voor de Gespecialiseerde Aannemer.  

http://www.abc4u.nl/basispakket/index.html
http://www.abc4u.nl/backup/index.html
http://www.abc4u.nl/opties/index.html
http://www.abc4u.nl/doelgroep/index.html


 
 

5 

 

UW ADMINISTRATIE: ÉÉN GEHEEL 

 Het basispakket is zodanig samengesteld dat elk bedrijf de  
 kernactiviteiten met de software kan automatiseren. U kunt alle  

werkzaamheden die in verband staan met: offertes, projecten 
administratie, werknemersregistratie, debiteuren administratie 
en crediteuren administratie (Onderaannemers) met behulp van 
het basispakket registreren.  

 
  Offertes   Snel en professioneel opstellen van offertes.  
  Projecten  Vastleggen en informatie krijgen over alle 

projecten.  
  Debiteuren Snel en accuraat bewaking van uw 

vorderingen.  
  Facturatie  Een facturatiesysteem waarin alle soorten 

facturen voorkomen.  
  Relaties   Vastleggen en mailen van relaties  
  Werknemers  Een uitgebreide en complete registratie.  
  Basisbestanden  Wij vullen ze voor u en u vult ons aan. 
  Alg. besturing Aansturing van bedrijfsinstellingen. 
  Uitbreidingen  Tal van uitbreidingen mogelijk die naadloos 

aansluiten.  
  
  

OFFERTES 

Binnen het onderdeel: Offertes kunnen verschillende vormen van  
offreren voorkomen, zoals: 
 

▪ Offerte met eenheidsprijzen 
▪ Offerte met eenheidsprijzen en aantallen (totaalprijs) 
▪ Offerte met tekstblokken 

 
 De volgende (extra) functies kunt u gebruiken: 
 

▪ Tekstblokken koppelen aan werkzaamheden 
▪ Tekstblokken koppelen aan artikelen 
▪ Verschillende indelingen van offertes 
▪ E-mailen rechtstreeks naar de debiteur 
▪ Vastleggen standaardbegrotingen 
▪ Importeren van standaardbegrotingen 
▪ Importeren van eerder uitgebrachte offertes 
▪ Opnemen en afdrukken van Algemene Voorwaarden 
▪ Opnemen en afdrukken van Bijzondere Voorwaarden 
▪ Ontwerpen van uw eigen huisstijl 

  

http://www.abc4u.nl/basispakket/offertes.html
http://www.abc4u.nl/basispakket/projecten.html
http://www.abc4u.nl/basispakket/projecten.html
http://www.abc4u.nl/basispakket/werknemers.html
http://www.abc4u.nl/basispakket/debiteuren.html
http://www.abc4u.nl/basispakket/crediteuren.html
http://www.abc4u.nl/basispakket/offertes.html
http://www.abc4u.nl/basispakket/projecten.html
http://www.abc4u.nl/basispakket/debiteuren.html
http://www.abc4u.nl/basispakket/facturatie.html
http://www.abc4u.nl/basispakket/relaties.html
http://www.abc4u.nl/basispakket/werknemers.html
http://www.abc4u.nl/basispakket/basisbestanden.html
http://www.abc4u.nl/basispakket/algemenebesturing.html
http://www.abc4u.nl/opties/index.html
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PROJECTEN 

Binnen het onderdeel: Projecten worden alle activiteiten van een project 
vastgelegd en geregistreerd waardoor u kunt inzicht krijgen over 
onderdelen die rechtstreeks te maken hebben met de uitvoering en het 
verloop op dat project. Zo wordt bijgehouden: 

▪ Algemene projectgegevens zoals plaats, opdrachtgever etc. 
▪ Werkzaamheden en/of artikelen; 
▪ Bestede uren 
▪ Geleverde productie 
▪ Gefactureerde omzet 
▪ Inkopen per onderaannemer 
▪ Materiaalverbruik 
▪ Materieelgebruik 
▪ WKA-gegevens 
▪ Termijnen (overeengekomen) 
▪ Termijnen (gefactureerd) 
▪ Werknemers actief (geweest) op het project 
▪ Bestellingen 
▪ IKB gegevens 
▪ Ploegen 
▪ Resultaat van het project tot heden 

 
  Bij de projecten administratie zijn tal van overzichten  
  beschikbaar, zoals: 
 

▪ Uren per project 
▪ Uren per werknemer 
▪ Productiestaat 
▪ Urenverantwoordingsstaat per week 
▪ Resultaat per project 
▪ Resultaat per week 
▪ Resultaat per ploeg 
▪ Resultaat per werknemer 
▪ Nacalculatie 
▪ Gefactureerd per project 
▪ Productie t.o.v. de begroting 
▪ Omzet per periode 

 

 

Het weten waard…… 
 

• ingebouwd telefoonboek dat automatisch wordt bijgewerkt 

• WKA bewaking van Onderaannemers met signalering 

• E-mailen vanuit elk programma 

• online ondersteuning van 09.00 – 21.00 uur 
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DEBITEUREN 

Binnen het onderdeel: Debiteuren worden alle activiteiten van een 
debiteur vastgelegd en geregistreerd waardoor u kunt inzicht krijgen over 
onderdelen die rechtstreeks te maken hebben met uw klanten. 

Wij willen een aantal onderdelen noemen, zoals: 

▪ Stamgegevens zoals NAW, telefoon, e-mail etc. 
▪ Geleverde productie 
▪ Gefactureerde bedragen 
▪ WKA-gegevens 
▪ Dossier 
▪ Uitgebrachte offertes 
▪ Lopende projecten 
▪ Afgesloten projecten 
▪ Geboekte uren 
▪ Openstaande facturen 

 
Uiteraard zijn er verschillende overzichten beschikbaar, zoals: 

 
▪ Debiteuren 
▪ Telefoonlijst 
▪ Betalingsherinneringen 
▪ Aanmaningen 
▪ Etiketten 
▪ Openstaande posten 

 

CREDITEUREN 

Binnen het onderdeel: Crediteuren worden alle activiteiten van een 
crediteur vastgelegd en geregistreerd waardoor u kunt inzicht krijgen 
over onderdelen die rechtstreeks te maken hebben met uw leveranciers. 
Wij willen een aantal onderdelen noemen, zoals: 

▪ Stamgegevens zoals NAW, telefoon, e-mail etc. 
▪ Ingehuurde werknemers 
▪ Gefactureerde bedragen 
▪ WKA-gegevens 
▪ Dossier 
▪ Lopende projecten 
▪ Afgesloten projecten 
▪ Geboekte uren 
▪ Openstaande facturen 

 
Uiteraard zijn er verschillende overzichten beschikbaar, zoals: 

 
▪ Crediteuren 
▪ Telefoonlijst 
▪ Etiketten 
▪ Openstaande posten 
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FACTURATIE 

Binnen de facturatie komen o.a. de volgende mogelijkheden voor: 

▪ Facturen met B.T.W. 
▪ Facturen met B.T.W. – verlegd (bestede uren x vast bedrag) 
▪ Facturen met B.T.W. – verlegd (% van factuurbedrag) 
▪ Termijnfacturen 
▪ Facturen zonder project 
▪ Credit-facturen 

 

WERKNEMERS 

Binnen het basispakket kunt u uw werknemers vastleggen en gebruiken. 

U krijgt daardoor inzicht in de diverse werkzaamheden en vastgelegde 

uren. Per werknemer worden de volgende gegevens vastgelegd en 

bijgehouden: 

 
▪ Persoonlijke gegevens 
▪ Familiesamenstelling 
▪ Alarmadressen 
▪ Loongegevens 
▪ WKA-gegevens 
▪ PBM-gegevens 
▪ Verwerkte uren 
▪ Geleverde productie 
▪ Voorschotten 
▪ Credit-facturen 
 
Uiteraard zijn er verschillende overzichten beschikbaar, zoals: 

 
▪ Werknemers 
▪ Uren per project 
▪ Telefoonlijst 
▪ Etiketten 
▪ Verzuimregistratie 
▪ Ziekmeldingen 
▪ Aanwezigheidsregistratie 

-  

  

Het weten waard…… 
 

• relatiebeheersysteem om adressenbestanden op te bouwen 

• uitvoermogelijkheden naar: PDF/XML/RTF-formaat 

• ingebouwde calculator 

• rechtstreekse handleiding via Internet 
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ALLES PAST PERFECT IN ELKAAR 

U kunt het basispakket uitbreiden met een groot aantal extra onderdelen 
die naadloos aansluiten aan de overige onderdelen. Deze uitbreidingen 
kunt altijd (in een later stadium) laten toevoegen. 

 

De volgende uitbreidingen zijn beschikbaar: 

 
▪ ISO9002 certificering 
▪ KOMO certificering 
▪ VCA certificering 
▪ Export naar de accountant of boekhoudkantoor 
▪ Financiële administratie 
▪ Materieelbeheer 
▪ Ploegenregistratie 
▪ Voorschot administratie 
▪ Ziekmeldingen 
▪ Automatische betalingen 
▪ Projectplanning 
▪ Vaste activa register 

 

 

 

BASISBESTANDEN 
 
Binnen het pakket komt een groot aantal basisbestanden voor die u, 
binnen de verschillende programma's, kunt oproepen en/of muteren. 
Daardoor kunt u het pakket geheel naar uw eigen wensen inrichten. 
Hieronder een aantal voorbeelden. 

 
▪ Aanheffen 
▪ Afdelingen 
▪ Bedrijfsverenigingen 
▪ Beroepen 
▪ Betalingscondities 
▪ B.T.W.-codes 
▪ CAO ‘s 
▪ Crediteurengroepen 
▪ Debiteurengroepen 
▪ Dienstverbanden 

 

 
 
 

 
▪ Documentsoorten 
▪ Eenheden 
▪ Functies 
▪ Leveringscondities 
▪ Nationaliteiten 
▪ Rayons 
▪ Relatiegroepen 
▪ Talen 
▪ Titulatuur 
▪ Toeslagen 

 
 

  

http://www.abc4u.nl/opties/index.html
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VERSCHILLEND EN TOCH ÉÉN GEHEEL 

 
Binnen het pakket kunt u beschikken over een groot aantal 
documenten die volledig automatisch worden gegeneerd. De indeling 
en opzet van de documenten zijn volledig vrij en worden, op uw 
verzoek, door ons ingericht. Hieronder geven wij een voorbeeld van 
een aantal documenten die u kunt raadplegen en (eventueel) kunt  
afdrukken. 

 
▪ Aanmaningen 
▪ Bestellingen 
▪ Facturen (diverse uitvoeringen) 
▪ Herinneringen 
▪ Offertes (diverse uitvoeringen) 
▪ Onder aannemingsovereenkomsten 
▪ Opdrachtbevestigingen 
▪ Productiestaten 
▪ Urenverantwoordingsstaten 

 

 
HET ONDERZOEKEN WAARD…! 

 
Uiteraard is de informatie in deze brochure niet volledig maar wij hopen 
dat wat er staat u voldoende nieuwsgierig maakt om te onderzoeken of 
het ABC4U-pakket in uw bedrijf zal passen en zodoende over een 
modern en geavanceerd informatiesysteem te kunnen beschikken. 

 
En een vrijblijvende demonstratie op uw bedrijf is altijd mogelijk! 

  Hieronder onze adres- en contactgegevens: 

  

ABC4U software C.V. 
Hikseweg 18 
4698 PD  OUD-VOSSEMEER
  
 
Telefoon: 0166 677 807 
E-mail: dh@abc4u.nl 
Website: abc4u.nl 
 

Wist u dat …… 
 

• u het basispakket 4-weken online kunt uitproberen? 

• dat wij dan het pakket geheel inrichten naar uw bedrijf? 

• dat de kosten slechts € 25,-- exclusief B.T.W. bedragen? 

• dat u volledige ondersteuning van de helpdesk krijgt? 

http://www.abc4u.nl/images/documenten.jpg
mailto:dh@abc4u.nl
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ABC4U-online 
 
U kunt online via Internet werken met het ABC4U-pakket! Technisch wordt deze oplossing 
een CLOUD-oplossing genoemd. Wat betekent een CLOUD-oplossing? 
 
Het ABC4U-pakket wordt geïnstalleerd op een computer bij een computercentrum. Nadat 
wij het pakket voor u ingericht hebben, ontvangt u een inlognaam en een toegangscode 
waarmee u het ABC4U-pakket kunt starten. U kunt het ABC4U-pakket een eigen 
wachtwoord per gebruiker toekennen (alleen bij u bekend) zodat derden GEEN toegang 
hebben tot uw gegevens.  Vervolgens kunt u de volledige functionaliteit van het ABC4U-
pakket gebruiken alsof u het pakket op uw eigen computer heeft geïnstalleerd.  
 
En... u kunt overal op uw laptop of iPad met het pakket werken!! Wat betekent e.e.a. 
in de praktijk? 
 
-   u kunt op kantoor of thuis werken; 
-   u kunt overal werken en direct een urenstaat of productiestaat verwerken; 
-   u heeft altijd uw offertes beschikbaar; 
-   u heeft altijd complete project-informatie beschikbaar; 
-   u betaalt maandelijks het overeengekomen bedrag; 
 
en verder... 
 
-   elke dag wordt er een back-up gemaakt van uw gegevens; 
-   u heeft de garantie dat u 24 uur per dag over uw gegevens kunt beschikken;  

 
Wat zijn de kosten? 
 
Zoals u kunt aflezen in onderstaande tabel, betaalt u per werkplek. Daarbij wordt uitgegaan 
van gelijktijdige werkplekken. Dus wanneer u zowel op kantoor als thuis wilt werken dan 
kunt u volstaan met één werkplek. Heeft u op kantoor  twee werknemers waarvan de één 
's-morgens en de andere 's-middags werkt, dan kunt u ook volstaan met één werkplek.  
 
Wanneer u gebruik maakt van de Cloud-oplossing dan zijn de volgende diensten in de 
maandbedragen opgenomen: 
 
* gebruik van de software; 
* onbeperkte telefonische ondersteuning; 
* online training en begeleiding; 
* downloaden van software-updates via onze Internetserver;  

 
  

Het weten waard…… 
 

• ingebouwde agenda met koppeling aan Outlook 

• afspraken bijhouden met koppeling aan agenda’s 

• bestanden exporteren naar XLS 

• signalering van verjaardagen van werknemers 
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ABC4U-pakket     Eenmalige Kosten per maand  

        kosten           (per gebruiker) 
 
Setup kosten computer  150,--   25,-- 
Installatie ABC4U-basispakket  500,--   
 

Uitbreidingen 
 
Financiële administratie  100,--   10,-- 
Materieelbeheer    50,--     5,-- 
Voorschot administratie       50,--     5,-- 
 

Extra diensten 
 
Online systeembeheer 
Onder deze dienst wordt het systeembeheer verstaan voor de ABC4U software op basis 
van de standaard  zoals bij de start is opgeleverd. Hieronder vallen de volgende 
onderdelen:  
 
-   aanpassing factuurlay-outs  
-   aanpassing WKA-staat lay-outs 
-   aanpassing offerte lay-outs  
-   toevoegen nieuwe gebruikers  
-   inrichting nieuwe omgeving 
-   inrichting nieuwe administratie  
-   klant specifieke instellingen  
 
Indien aanpassingen gewenst zijn die buiten de standaard van ABC4U software gaan, zal 
een kostenraming worden opgesteld, waarna de aanpassingen zullen worden uitgevoerd.  
 
Het tarief voor werkzaamheden buiten de standaard inrichting is  75,- per uur excl. B.T.W.  
 

Veiligheid 
 
Uiteraard is het van het grootste belang dat uw kostbare gegevens goed beveiligd zijn. 
 
Elke nacht wordt er een back-up gemaakt van het ABC4U-pakket, uw bedrijfsinstellingen 
en uw administratie(s). Per gebruiker (werkplek) is een back-up van 1 GB voorzien en is 
begrepen in de maandelijkse kosten. 
 
Daarnaast hebben wij een extra back-upfaciliteit opgenomen waarbij u periodiek 
(dagelijks/wekelijks) een back-up kunt maken die opgeslagen wordt op uw computer. 
Vervolgens kunt u deze back-up opslaan op de Internetserver van ABC4U software.  
 
Wanneer u van de laatste mogelijkheid gebruik wenst  te maken dan berekenen wij een 
maandelijkse opslag van  5,-- per 1 GB. 
 
Met bovenomschreven methode bent u er 100% zeker van dat u altijd veilig en continue 
uw werkzaamheden kunt uitvoeren. 
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Voordelen CLOUD-oplossing 
 
* u krijgt de beschikking over het pakket en kunt altijd, uitbreiden; 
* altijd, automatisch, de nieuwste versie van het pakket; 
* overal en altijd toegang tot uw administraties; 
* snelle en betrouwbare verwerking; 
* dagelijkse back-up van uw vitale gegevens; 
* lage maandelijkse kosten; 
* geen hoge investeringen noodzakelijk  
* geen rentekosten maar een exact beeld van uw maandelijkse automatiseringskosten; 
* directe toegang voor uw accountant/boekhoudkantoor; 
* inzetbaar op notebook, desktop; iPad, Iphone; 
* werken of raadplegen vanuit de thuissituatie; 
 
Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door medewerkers van ABC4U software. De 
ondersteuning van het computercentrum waarmee wij samenwerken krijgt op geen enkel 
moment inzage in uw bedrijfsgegevens. Deze ondersteuning heeft alleen betrekking op 
technische assistentie. 
Met betrekking tot het afdrukken van overzichten en documenten merken wij op dat 
gebruik gemaakt wordt van de printers die u geïnstalleerd heeft. Vanzelfsprekend dient u, 
in een thuissituatie, de daar geïnstalleerde printer aan te roepen.  
 
Het is onze ervaring dat, door de kracht van de gebruikte Internetservers, de snelheid van 
werken aanzienlijk hoger is dan in de bestaande situatie.  
 

Betalingen 
Ook over de (maandelijkse) betalingen willen wij geheel duidelijk zijn: 
 

• de eenmalige kosten dient u vooruit te betalen. Wij starten onze werkzaamheden 
NA ontvangst van uw betaling; 

• u ontvangt een factuur in de eerste week van de maand voor het abonnement; 

• u dient voor de 15e van de maand betalen; 

• wanneer wij constateren in de 3e week van de maand dat uw betaling niet 
ontvangen is zullen wij uw toegang blokkeren; 

• wij sluiten u weer aan,  na ontvangst van uw betaling, verhoogd met € 100,-- extra 
kosten; 

 

Tenslotte 
Wij doen niet aan uitgebreide en ingewikkelde contracten. Dat soort contracten gaan veelal 
over beschermings- constructies voor de leverancier en hebben voor een gebruikers 
weinig of niets geregeld. 
 
Bij ABC4U software is het redelijk simpel: 
 

• u betaalt voor onze werkzaamheden; 

• u betaalt voor de maandelijks overeengekomen services; 

• wanneer u wilt stoppen: geen probleem: u betaalt  gewoon niet meer; 

• in het laatste geval: uw gegevens blijven permanent beschikbaar!!; 

• wanneer u verder wilt gaan: u betaalt de laatste factuur en u bent binnen 8 uur 
weer online; 
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PRIJSLIJST ABC4U-software 
 

A.  ABC4U-basispakket:  bestaande uit: 
  
- offertesysteem   
- projecten administratie    
- werknemersregistratie   
- urenregistratie 
- debiteuren administratie 
- crediteuren administratie 
- relatiebeheer 
- facturatie 
- management informatie 
- intern telefoonboek 
- digitale dossiers van offertes/projecten/werknemers/debiteuren/crediteuren/relaties 
- e-mails versturen vanuit het pakket 
- e-mails koppelen aan offertes/projecten/werknemers/debiteuren/crediteuren/relaties 
- documentenbeheer 
- bewaking WKA-gegevens 
-       
 
Prijs ABC4U-basispakket  2.500   
 
In bovenstaande prijs is opgenomen: 
 
- installatie en training;  
- aanpassing indelingen van offertes, facturen, herinneringen, WKA-staat etc. ; 
- automatische update van het pakket via Internet; 
- online ondersteuning; 
- onbeperkt aantal gebruikers; 
- onbeperkt aantal administraties; 
 
Bovenstaande prijs wordt  verhoogd met: 
 
runtime één werkplek  250   
runtime meerdere werkplekken    250  
 
B.   Extra onderdelen (opties)    
 
Automatische betalingen  250   
Export financiële mutaties    250   
Export uurgegevens naar servicebureau    250  
Financiële administratie   250  
ISO9002 certificering  250   
KOMO certificering   250   
Materieelbeheer   250   
Ploegenregistratie  250  
VCA certificering    250   
Voorschot administratie   250   
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PRIJSLIJST ABC4U-software (vervolg) 
 
C.   Onderhoudsovereenkomst  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 dagdelen training/begeleiding  
 
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.  Begeleiding en ondersteuning 
 
In de pakketprijs zijn standaard 2 dagdelen van 4 uur inbegrepen waarbij de gereden 
kilometers vanaf Oud-Vossemeer worden doorberekend ( 1,-- per k.m. inclusief reistijd) 
Het aantal kilometers wordt bepaald aan de hand van de ANWB-routeplanner. 
 
E.   Extra begeleiding/instructie/scholing  
 
Uurtarief : 50,--  per uur 
Kilometervergoeding (inclusief reistijd) : 1,--  per k.m. 
 
F.   Leveringsvoorwaarden 
 
-   prijspeil             :  per 01-01-2018; 
-   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  
   of onvolkomenheden in de  software; 
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