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De huur/koopprijs is gebaseerd op het volgende:
• Het aantal medewerkers die gebruik maken van Time IT door 

het maken van plannen
• Het aantal medewerkers die aangestuurd worden

• Het aantal medewerkers die geïnformeerd worden.

De huurpenningen dienen vooraf betaald te worden, in eerste instantie 
de eerste 4 maanden en daarna per maand.

Bij aanschaf dieent 50% betaald te worden voor installatie en de rest na installatie en 
werking van het systeem.

Betalingstermijn is 14 dagen.
Alle genoemde prijzen zijn excl. BTW

(Reis- en verblijfkosten inclusief geldt alleen voor Nederland);

Voor zowel huur als koop dient vooraf een gebruikersovereenkomst ondertekend te worden.

De extra module Calamiteiten is te koop voor een eenmalig vast bedrag ongeacht de grootte 
van de desbetreffende organisatie;

I.g.v. huur voor de Cloud zal er maandelijks een supportbedrag worden berekend;

Alle programmatuur wordt geleverd inclusief handleidingen en procedures. 
Tevens is de programmatuur leverbaar in 2 talen (NL en ENG).

Verkoopprijzen zijn incl. minimaal 2 dagdelen consultancy; 
Prijs wordt bepaald ahv. het aantal medewerkers van een organisatie en/of divisie 

met een uitzondering voor ZZP' ers (zie laatste alinea);

Het pakket is ook te huur incl. support via de Cloud middels een Remote Desktop koppeling 
voor een minimale periode van 4 maanden (2 maanden opzegtermijn);

Bij een langere huurperiode (minimaal 1 jaar) wordt er korting verleend op de maandelijkse huurprijs;

V.w.b. SMS verkeer wordt er een koppeling gelegd met een externe SMS provider, SMS kosten zijn 
voor rekening van de klant;

Jaarlijkse supportkosten à 20% gelden vanaf moment van aanschaf;

Consultancy dagen (à € 1.100,- excl. reis- en verblijfkosten) worden separaat gefactureerd.
Per trainingsdag maximaal 4 personen.

Supportkosten houdt in dat er minimaal eenmaal per jaar een upgrade van de programmatuur plaatsvindt;
Deze upgrade bevat o.a. oplossingen bugs en uitbreiding functionaliteit op 

basis van wensen gebruikers (in overleg);

Voor additionele support op afstand, kan er een strippenkaart worden afgesloten via video conference 
(maximaal 10 calls per 30 minuten, tegen een bedrag van € 450,-).

Bovengenoemde prijzen zijn excl. installatiekosten op locatie. Er wordt vanuit 
gegaan dat de installatie zelfstandig (op basis van een uitvoerige installatiehandleiding) 

kan worden uitgevoerd;

Indien er alsnog expertise bij noodzakelijk is, zal dat separaat worden berekend tegen 
een uurtarief van € 110,- incl. reis- en verblijfkosten.

Indien er begeleiding gewenst is in het gebruik van het pakket en voor integratie met de processen binnen de 
organisatie, dan kan dit geregeld worden middels consultancy werkzaamheden.

Kosten per dagdeel bedragen € 550,- incl. reis- en verblijfkosten.


