STRIPPENKAART
Ook bij ons zullen de uren voor netwerkbeheer en -onderhoud uiteindelijk berekend moeten
worden. Om dit proces zowel praktisch als administratief te vereenvoudigen bieden wij zgn.
strippenkaarten aan voor 600 of 1500 eenheden.
Wanneer u veel gebruik maakt van onze diensten, is het al snel voordelig om een
strippenkaart te kopen. U heeft hierbij de keuze uit verschillende strippenkaarten. Deze zijn te
gebruiken voor alle mogelijke after-sales werkzaamheden, waaronder netwerkbeheer.
U profiteert van een uurtarief met flinke korting. Iedere strip vertegenwoordigt een eenheid.
Voor ieder uur gewerkt door een Consultant worden 60 eenheden afgeboekt, voor een Senior
Consultant zijn dit 80 eenheden. De strippenkaart wordt in zijn geheel en vooraf gefactureerd.
Via het klantenportaal op onze website kunt u het overzicht van de gebruikte strippen zien.
Hier kunt u uw strippenkaart ook "opladen". Op niet gebruikte strippen wordt geen restitutie
verleend.
De strippenkaart is 1 jaar geldig en verkrijgbaar in verschillende groottes.
U koopt(en betaalt) een strippenkaart - met een korting op het normale uurtarief - voordat de
werkzaamheden bij u aanvangen. Is een kaart (bijna) op, dan kunt u weer voor een nieuwe
kaart kiezen.
De voordelen:
• een eenvoudige administratie, met minder facturen en betalingen om te verwerken
• korting op het normale uurtarief
• een strippenkaart is 1 jaar geldig
• u ontvangt een overzicht per email m.b.t. de op uw strippenkaart geboekte uren
• Toegang tot ons klantenportal met overzichten van uw hardware en historie van
verrichte werkzaamheden
De spelregels:
• Een strippenkaart is geldig voor alle werkzaamheden door een Consultant /
Systeembeheerder en/of een Senior Consultant.
• Werkzaamheden door een Senior Consultant kunnen apart worden gefactureerd of
verrekend op uw strippenkaart.
• Wij sturen u tijdig bericht wanneer uw strippenkaart (bijna) verbruikt is of u bestelt een
eerste strippenkaart
• Een strippenkaart wordt direct na ontvangst van uw betaling aangemaakt en kan
vanaf dat moment gebruikt worden voor alle vanaf dat moment gemaakte uren.
• Alle uren die gemaakt worden in de periode dat een "oude" kaart vol is en
de "nieuwe" strippenkaart nog niet betaald is zullen tegen onze normale tarieven in
rekening worden gebracht.
De Tarieven:
• Strippenkaart voor 600 eenheden
• Strippenkaart voor 1500 eenheden

€ 720,00
€ 1750,00

