WEBSITE ONDERHOUDSCONTRACT 5 UUR
Ondergetekenden: NaBeKo Webdesign en
Bedrijfsnaam
:……………………………………………………………………………………………
Contactpersoon
:……………………………………………………………………………………………
Adres
:……………………………………………………………………………………………
Postcode & plaats
:……………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer
:……………………………………………………………………………………………
e-mail adres
:……………………………………………………………………………………………
website adres
:……………………………………………………………………………………………
hierna aangeduid als "Opdrachtgever" zijn het volgende overeengekomen: NaBeKo Webdesign zal
het onderhoud uitvoeren van bovengenoemde website
Het onderhoud omvat:
-

Tekstuele wijzigingen van reeds bestaande pagina’s
Het uitbreiden van de website met nieuwe menu items/pagina’s **
Het verwijderen of toevoegen van afbeeldingen op bestaande pagina’s

Dit onderhoudscontract houdt niet in
-

Het herontwerpen van uw website
Het dupliceren van uw website/pagina’s (bijv in een andere taal)
Het ontwikkelen van meerdere website’s
Het uitvoeren van wijzigingen in een andere website’s

** het is mogelijk om uw website uit te breiden met extra menu items en of pagina’s echter wordt er per
pagina/menu item minimaal 1 uur berekend. (een extra pagina is een nieuw .html document op uw website
bestaande uit max 1Word A4 met tekst en max 2 afbeeldingen per pagina al dan niet met een menu item in de
menubalk. Bestaat de toe te voegen pagina uit meer dan 1 A4 Word document zal de rest op tijd verwerkt
worden)

Opdrachtgever levert alle inhoud voor de website aan volgens de door Nabeko Webdesign
opgestelde aanleverspecificaties. Deze kunt u per mail opvragen of downloaden op
www.nabekowebdesign.nl/aanleverspecificaties-website.pdf
Dit onderhoudscontract wordt aangegaan voor een onbeperkte periode. Opdrachtgever ontvangt
een link waarop deze kan zien hoeveel uur waarvoor is gebruikt. Zodra de 5 uur bijna op zijn wordt
opdrachtgever hierover bericht waarna deze eventueel een nieuw onderhoudscontract kan
afsluiten. Opdrachten worden doorgaans binnen 1 werkweek uitgevoerd en dienen digitaal te
worden aangeleverd. De kosten voor dit onderhoudscontract bedragen 225,00 euro en dienen
vooraf te worden voldaan. U ontvangt hiervoor een factuur. Er vind geen restitutie plaats van het
reeds betaalde bedrag bij eventuele beëindiging van uw website. Op al onze leveringen en
diensten gelden onze algemene voorwaarden zie nabekowebdesign.nl/voorwaarden.pdf.
Genoemde prijzen zijn excl btw en 7,50 euro administratiekosten
Dit contract graag ondertekend voor akkoord sturen naar Nabeko Webdesign Noorderweg 126
1222 PG Hilversum of ingescanned per mail naar info@nabekowebdesign.nl
Plaats & datum:
Handtekening voor akkoord:

Nabeko Webdesign Noorderweg 126 1222 PG Hilversum | KVK 32081300 | BTW 814113606B
E-mail: info@nabekowebdesign.nl ING: 9692029 IBAN: NL 29INGB0009692029
BIC: INGBNL2A

