BESTELLIJST 2018
GEGEVENS

Bedrijfsnaam
Adres		
Postcode
Plaats		

:		
:
:
:

E-mailadres
:
Telefoonnummer :
Klantnummer
:
Facturering

:

per jaar		

per maand (auto. incasso)

BOUWMODULES
Plus
€ 600 (€ 59,50 p/mnd)

Basis
€ 400 (€ 42,50 p/mnd)

BOUWMODULES

Prijzen extra modules

Inclusief 1 bouwmodule

Inclusief 2 bouwmodules

Wilt u meer modules? Kies dan voor
RaabCalc Plus.

3e module: € 100 (€ 10 p/mnd)
4e module: € 50 (€ 5 p/mnd)
volgende modules € 25 (€ 2,50 p/mnd)

Pro
€ 950 (€ 89,50 p/mnd)
Inclusief alle bouwmodules

Basis aannemer



-



Uitgebreid aannemer

-





Tegelzetter







Afbouw (nat & droog)







HSB







Stallenbouw







Utiliteit

-





-

Betonbouw
Totaal bouwmodules

1





2

€ 400 (€ 42,50 p/mnd)

€ 950 (€ 89,50 p/mnd)

PROJECTADM. NACALC.

PROJECTADMINISTRATIE / NACALCULATIE
Projectadministratie module /inclusief 3 app-gebruikers



€350 p.j/€35 p.mnd

Projectadministratie module / meer dan 3 app-gebruikers



prijs op aanvraag

Optie: administratie - licentie*



€350 p.j/€35 p.mnd

3

Totaal projectadm./nacalculatie

*Genoemde prijzen van de projectadministratie gelden voor de reeds in gebruik zijnde licenties. Indien iemand van administratie de projectadministratie dient te beheren
(naast de aanwezige licenties), dan dient hiervoor een extra licentie te worden afgenomen.

OPTIONELE MODULES

OPTIONEEL



€100 p.j/€ 10 p.mnd



Sales in de Bouw

-



€50 p.j/€ 5 p.mnd



Planning (incl. basisplanning)

-



€50 p.j/€ 5 p.mnd



Facturatie



€100 p.j/€ 10 p.mnd

Aanvraag module bij projecten

-



€100p.j/€ 10 p.mnd



Opslag 1 GB doc./bestanden
bij projecten

-



€100p.j/€ 10 p.mnd



KOSTEN

Totaal optionele modules

4

TOTAAL JAARLIJKSE kosten
bij jaarfacturatie

Basis

TOTAAL MAANDELIJKSE kosten
bij maandfacturatie

5

Veld 1 + 3 + 4

Veld 2 + 3 + 5

Vul in bij keuze jaarfacturatie

Plus

Veld 1 + 3 + 4

Basis

Vul in bij keuze jaarfacturatie

Veld 2 + 3 + 5

Plus

Vul in bij keuze maandfacturatie

Vul in bij keuze maandfacturatie

TOTAAL TE BETALEN
bij jaarfacturatie:

+ eenmalig € 150

+ eenmalig € 150

bij maandfacturatie:

+ eenmalig € 150

+ eenmalig € 150

Pro

€ 950

Pro

€ 89,50
€ 950,- jaarfacturatie
+ eenmalig € 150

€ 89,50 maandfacturatie
+eenmalig € 150

De eenmalige opstart en administratiekosten van € 150,- worden doorberekend op de eerste maand/jaarfactuur.
VOOR DE ALGEMENE VOORWAARDEN ZIE ACHTERZIJDE.
Ondergetekende verklaart hierbij dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en een overeenkomst aan te gaan met Raab Karcher, de aanbieder van RaabCalc, voor de modules
welke zijn aangevinkt op dit formulier voor onbepaalde tijd tot wederopzegging.
Datum		

:		

Plaats		

:

Naam		

:

Handtekening:

Ik ben akkoord met de algemene voorwaarden versie 2018-02.

Atlasstraat 1, 5047 RG Tilburg
Tel. 040-2380230
www.raabkarcher.nl

www.raabcalc.nl

Powered by:
VERSIE 2018-02

ALGEMENE VOORWAARDEN
• Alle prijzen zijn excl. de geldende BTW.

toegang tot RaabCalc en zijn inclusief automatische updates; een

• RaabCalc is beschikbaar als multi-user pakket. U betaalt per
licentie/gebruiker. De kosten voor extra licenties zijn: 2 t/m 4
e

e

licentie 50% van 1e licentie. Vanaf 5e licentie 25% van 1e licentie.
Prijs 1 licentie is het totaal van de jaarlijkse kosten (basis, aanvule

lende en optionele modules).

goed beveiligde werkomgeving; automatische back-up beveiliging;
back-up server (realtime aanwezig); onderhoud serverpark; server in
hoofdstructuur (glasvezelnetwerk).
• Voor RaabCalc pakketten welke in 2018 zijn gekocht geldt gedurende 3 maanden een “niet goed, geld terug” garantie, onder de

• De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, en is

volgende voorwaarden: Als ingangsdatum geldt de datum waarop

uitsluitend per kalenderjaar opzegbaar. Opzeggingen dienen uit-

de overeenkomst is getekend en er dient een volledige training te

sluitend per mail, vóór 1 oktober bij ons binnen te zijn op het vol-

zijn gevolgd door de kopende partij. Eventuele opzeggingen binnen

gende emailadres: e-business@raabkarcher.nl

3 maanden mailen naar: e-business@raabkarcher.nl

• U ontvangt bij de start van een nieuw kalenderjaar een factuur voor

• RaabCalc draait op een server van 2Jours Online Bouwen, Raab

de jaarlijkse onderhouds- en supportkosten, deze factuur dient

Karcher heeft op geen enkel moment inzicht in voor wie u calcu-

binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden.

leert/offreert of tegen welke prijs dat gebeurt.

• In geval van maandfacturering worden de maandelijkse kosten rond
de 1e van de maand automatisch geïncasseerd. Hiervoor dient u een
incasso machtiging te tekenen. De licentie wordt verstrekt nadat wij
beide formulieren getekend retour hebben ontvangen.
• Na aanmelding ontvangt u een factuur met de licentie en kosten
basisinrichting en training. De licenties en introductiekorting worden
naar rato berekend voor de resterende maanden van het kalenderjaar. Bij aanschaf vanaf 1 oktober worden het huidige en volgende
jaar op 1 factuur berekend.

VERSIE 2018-02

• Bij betaling van de jaarlijkse onderhouds- en supportkosten heeft u

