3-in-1 Zorgeloos Online-pakket

Voorwaarden
Wat leuk dat je hebt besloten met mij in zee te gaan voor de ontwikkeling van je website. Omdat we
de komende drie jaar gaan samenwerken, is het belangrijk dat we een aantal afspraken op papier
zetten.
Website
1. We hebben eerst een oriënterend gesprek, waarin we het doel en de doelgroep van de website
bespreken. Jij vertelt wat je wilt. Ik bekijk of jouw wensen binnen het pakket passen.
2. Jouw website bevat in beginsel maximaal 10 pagina’s (met een normale omvang van 300 - 1.000
woorden en maximaal 5 afbeeldingen) en 5 plugins.
3. Mocht je extra pagina’s nodig hebben dan is de meerprijs hiervoor éénmalig € 40,00 per pagina.
4. Mocht je extra functionaliteiten of hostingruimte nodig hebben, dan spreken we hier samen een
meerprijs voor af.
4. Je bent zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van foutloze teksten.
5. Je bent zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van geschikte en rechtenvrije beelden.

Onderhoudspakket
1. Het standaard onderhoudspakket bestaat uit de volgende onderdelen:
- wekelijkse back-up van je database
- maandelijkse back-up van je bestanden
- 6 x per jaar updates van WordPress-software, thema en plugins
- 6 x per jaar database-optimalisatie ter bevordering van de snelheid van je website
2. Als jij zelf je website gaat uitbreiden en deze past als gevolg daarvan niet meer binnen het
Standaard onderhoudspakket, dan gaat het Standaard+-pakket in en betaal je daarvoor een
meerprijs. Ik licht jou hierover op tijd in.
3. Je bent zelf verantwoordelijk voor het functioneren van je website als je zelf plugins toevoegt.
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Webhosting
1. Technische specificaties betreffende de hosting van je website:
- inclusief één domeinnaam
- inclusief SSL-certificaat
- 100Gb schijfruimte
- onbeperkt dataverkeer
- onbeperkt aantal e-mailadressen
- snelle SSD opslag
- 4 GbB geheugen
- CPU 6 cores
Dit pakket is normaal gesproken voldoende voor een kleine, eenvoudige website. Mocht een groter
pakket nodig zijn, dan betaal je een meerprijs. Als dat nodig is, laat ik je dat op tijd weten.
2. Je website staat gehost bij een betrouwbare, derde partij in Nederland waar ik al jaren mee
samenwerk. Ik ben verantwoordelijk voor het contact en eventuele problemen op dit terrein
worden door mij opgelost.

Financieel
1. De jaarlijkse kosten van € 595,00 excl. BTW per jaar worden jaarlijks voorafgaand in rekening
gebracht.
2. De eerste betaling geschiedt bij het vastleggen van de domeinnaam en hostingpakket.
Dit gebeurt altijd tegelijk. Je betaalt dus ook als je website nog niet online is.
3. Je bent met ondertekening van dit stuk verplicht drie jaar lang dit bedrag te betalen, ook al is
je website niet (meer) online of ben je gestopt met je werkzaamheden.

Overig
1. Voor alle zaken die hierboven niet vastgelegd zijn, gelden de Algemene Voorwaarden van Belliz
die te vinden zijn op: www.belliz.nl/algemene-voorwaarden. Met de ondertekening van dit stuk
geef je aan kennis genomen te hebben van de Algemene Voorwaarden en daarmee akkoord te
gaan.
2. Met de ondertekening van dit stuk geef je aan kennis genomen te hebben van het Privacystatement van Belliz op: www.belliz.nl/privacy en daarmee akkoord te gaan.

Opdrachtgever

Belliz

Plaats/datum
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