Tarieven 2020
Content Management Systeem (CMS Joomla 3.9, dynamische website)
 Basisconfiguratie website (± 5 pagina’s)
Afhankelijk van uw wensen en de gewenste functionaliteit van de website
kunnen er één of meerdere extra modules op de website geïnstalleerd worden.
Vraag altijd een offerte op maat!
Onderhoud Joomla 3.9
 Incidentele update naar Joomla 3.9.x plus backup website
 Jaarcontract alle updates Joomla 3.9.x plus maandelijkse backup
 Extra backups bij een jaarcontract, per keer
 Configuratie FireWall backend CMS: extra veiligheid tegen invloeden van derden
 Instelkosten SSL-certificaat MijnDomein-accounts CMS-website (“groen slotje”)
 Instelkosten SSL-certificaat overige hostingproviders
 Instellen Google reCAPTCHA (“Ik ben geen robot”) op het contactformulier
 Instellen Google Authenticator (twee-factor authenticatie) op het inlogscherm
 Instellen Cookie Banner onderaan de website [Deze website gebruikt cookies…]
 Herstel van een website na een Hack
 Licentie gebruikers account voor editen backend (afh. van configuratie)

vanaf € 695,00

€ 35,00
€ 150,001
€ 10,00
€ 50,00
€ 25,00
vanaf € 50,00
vanaf € 30,00
€ 25,00
vanaf € 50,00
vanaf € 50,00
vanaf € 50,00

HTML-website (statische site)
 De piccolo-website (“visitekaartje op internet”, 3 pagina’s)
 De basis website (5 pagina’s)
 De maatwerk-website (geheel conform uw wensen)

€ 300,00
€ 375,00-500,00
offerte

Onderhoud HTML-website
 Alle extra werkzaamheden worden uitgevoerd tegen een vast uurtarief
 Jaarcontract html-website
 Instelkosten SSL-certificaat MijnDomein-accounts HTML-website

€ 50,00
vanaf € 150,001
€ 40,00

Digitale Nieuwsbrieven (MailChimp)
 Uw eigen account in MailChimp, incl importeren verzendlijst, alle basis-settings
 Een Nieuwsbrief in uw eigen huisstijl: initiële opmaak Template-layout
 Een Nieuwsbrief opmaken en versturen, per editie: vraag een offerte op maat!
Digitaal Briefpapier

Uw briefpapier als pdf: druk uw brieven of facturen vanuit uw applicatie af op
uw eigen digitale briefpapier, en verstuur ze in uw eigen huisstijl! (zoals deze pdf)
 Een eigen lay-out van uw emailberichten in Outlook (handtekening onder email)
Administratief
 Registratie domeinnaam of opzeggen van een registratie
 Aanmaken emailaccount
 Opnieuw opsturen van eerder verstrekte accountgegevens
 Wijzigen wachtwoord van een bestaand account
 Verhuizen domeinnaam naar MijnDomein.nl
 Administratiekosten bij betaling jaarfactuur hosting anders dan via aut. incasso

vanaf € 100,00
vanaf € 100,00
vanaf € 50,00
vanaf € 100,00
vanaf € 75,00
vanaf € 25,00
vanaf € 25,00
€ 15,00
€ 15,00
vanaf € 50,00
per factuur € 5,00

Drukwerk
 Zie onze aparte prijslijst ( https://www.wouterdehaan.nl/pdf/Tarieven-drukwerk.pdf )
1)

2)
3)
4)

Jaarcontracten lopen telkens per kalenderjaar.
De jaarovereenkomst wordt tot wederopzegging telkens voor 1 kalenderjaar verlengd.
De opzegtermijn is 1 maand. De betaling is per jaar vooruit.
Op alle werkzaamheden en diensten zijn onze betalingsvoorwaarden van toepassing.
BTW: vrijgesteld van OB o.g.v. artikel 25 Wet OB
Tarieven geldig t/m 31-12-2020 (actuele tarieven op https://www.wouterdehaan.nl/pdf/Tarieven.pdf)
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