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Tarieven 2023 

Content Management Systeem (CMS Joomla 4.2, 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. Extra 

pagina’s vanaf € 50,00. Vraag altijd een offerte op maat! 

vanaf € 695,00 

Onderhoud Joomla 3.10 / Joomla 4.2  

 Incidentele update naar Joomla 3.10.x plus backup website vanaf   € 35,00 

 Jaarcontract alle updates Joomla 3.10.x plus maandelijkse backup (excl.migraties)1 € 170,002 

 Jaarcontract alle updates Joomla 4.2.x   plus maandelijkse backup (excl.migraties)1 € 170,002 

 Extra backups bij een jaarcontract, per keer  € 10,00 

 Migratie van Joomla 3.10.x naar Joomla 4.2.x is configuratie afhankelijk (offerte) vanaf € 150,00 

 Vernieuwen template t.b.v. gewijzigde layout of upgrade naar Joomla 4.2.x 

(afhankelijk van de configuratie, de bestaande faciliteiten en de gewenste functionaliteit) 

vanaf € 195,00 

 Instellen nieuwe PHP-versie op server hostingprovider + check werking website € 20,00 

 Configuratie FireWall backend CMS: extra veiligheid tegen invloeden van derden € 60,00 

 Instellen Google reCAPTCHA (“Ik ben geen robot”) op het contactformulier vanaf   € 30,00 

 Instellen Google Authenticator (meer-factor authenticatie) op het inlogscherm € 60,00 

 Instellen Cookie Banner onderaan de website [Deze website gebruikt cookies…] vanaf   € 60,00 

 Herstel van een website na een Hack  vanaf   € 60,00 

 Licentiegebruik module Fotogalerij, per jaar2 € 20,00 

 Licentiegebruik module Documentenbeheer, per jaar2 € 30,00 

 Setup Blogpagina’s op de website  vanaf € 150,00 

 SEO, zoekmachineoptimalisatie, snelheidsverbetering vanaf € 250,00 

HTML-website (statische site)  

 De piccolo-website (“visitekaartje op internet”, 3 pagina’s) € 300,00 

 De basis website (5 pagina’s) € 400,00-500,00 

 De maatwerk-website (geheel conform uw wensen) offerte 

 Extra/onderhoud werkzaamheden worden uitgevoerd tegen een vast uurtarief € 60,00 

Digitale Nieuwsbrieven (MailChimp)  

 Uw eigen account in MailChimp, incl importeren verzendlijst, alle basis-settings vanaf € 150,00 

 Een Nieuwsbrief in uw eigen huisstijl: initiële opmaak Template-layout vanaf € 150,00 

 Een Nieuwsbrief opmaken en versturen, per editie: vraag een offerte op maat! vanaf €   60,00 

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) 

vanaf € 100,00 

Administratief  

 Domeinnaam registreren of opzeggen, wijzigen of opzeggen van een pakket vanaf   € 45,00 

 Aanmaken emailaccount bij een geregistreerde domeinnaam vanaf   € 40,00 

 Wijzigen wachtwoord van een bestaand account € 15,00 

 Opnieuw opsturen van eerder verstrekte accountgegevens € 15,00 

 Vrijgeven eigen IP adres wanneer de Firewall de beheerder heeft buitengesloten € 15,00 

 Verhuizen domeinnaam naar MijnDomein.nl vanaf   € 60,00 

 Administratiekosten jaarfactuur hostingprovider anders dan via autom. incasso per factuur €  7,00 

  

NB Uurtarief en Onderhoudstarieven worden jaarlijks geïndexeerd o.b.v. opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83131NED 
1) Jaarcontract updates is inclusief jaarlijks instellen nieuwe PHP-versie op server hostingprovider + check website t.w.v. € 20,00 
2) 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. 
3) Op alle werkzaamheden en diensten zijn onze betalingsvoorwaarden van toepassing. 
4) BTW: vrijgesteld van OB o.g.v. artikel 25 Wet OB 
5) Tarieven geldig t/m 31-12-2023 ( actuele tarieven op https://www.wouterdehaan.nl/pdf/Tarieven.pdf )  

  


