BASIS MODULES (€ 699)
Formulieren
Met de Formulieren kunt u invulvelden in uw website toevoegen. Ideaal voor bijvoorbeeld aanmeldingen,
vragen en bestellingen van klanten.

Fotoboek
Het fotoboek maakt het mogelijk om al uw foto’s te uploaden en onder te verdelen in groepen. Zo kunnen
uw klanten eenvoudig alle beelden van uw evenementen en bijeenkomsten online bekijken.

Gebruikers
Wanneer uw website diverse gradaties van toegangsmogelijkheden bevat, kunt u met de module
Gebruikers verschillende accounts toevoegen, waar bezoekers mee kunnen inloggen.

Nieuws
Met deze module beheert u eenvoudig actuele nieuwsartikelen op uw website. Dit nieuws is op elk moment,
waar dan ook aan te vullen. Zo is uw websitebezoeker altijd up-to-date van de ontwikkelingen omtrent uw
organisatie.

Reacties
Met het gastenboek kunnen bezoekers een bericht achterlaten en reageren op de website.

Zoeken
Door de zoekfunctie online te integreren, kunnen bezoekers aan de hand van trefwoorden moeiteloos
(onzichtbare) pagina’s of artikelen op uw website terugvinden.

Portfolio
Via deze module presenteert u overzichtelijk uw portfolio van diensten, producten en/of merken aan uw
(potentiële) klant.

Agenda
De Agendamodule implementeert een agenda in uw website, zodat evenementen of bijeenkomst netjes op
een rijtje staan. Zo worden uw bezoekers op de hoogte gehouden van alle aankomende activiteiten omtrent
uw organisatie. Met SMS-bundels kunt u de bezoekers van uw evenement met een druk op de knop
herinneren aan en bedanken voor de aanwezigheid op het desbetreffende evenement.

EXTRA MODULE (€ 2.499)
Webshop
Wanneer u ook online uw producten of diensten wilt verkopen, is de Webshop een praktische oplossing.
Daarmee biedt u uw klanten de mogelijkheid online te winkelen, bestellingen te plaatsen en de betaling te
voldoen.

TARIEVEN
Afhankelijk van uw betalingswensen, zijn er twee soorten financieringsmodellen opgesteld. WEBPAQ
bestaat uit het instaptarief en het maandtarief. Het instaptarief is een eenmalige uitgave, waarmee uw
website in WEBPAQ gebouwd wordt. Het maandtarief is een periodiek tarief wat de hostingkosten en de
afbetaling van het gebruik van de module impliceert.
Bij model A bestaat uit een laag instaptarief, maar kent een hoger maandtarief. Na twee jaar krijgt u 50%
korting op het maandtarief. Model B bevat in eerste instantie een grotere investering, waarbij het
maandtarief stukken lager uitvalt. Na 12 maanden looptijd is dit model per maand opzegbaar.
Hieronder zijn de twee modellen schematisch weergegeven.

Model A
WEBPAQ
Instaptarief
Maandtarief

S
€499,€99,-*

M
€999,€199,-*

L
€1.999,€249,-*

Na twee jaar krijgt u 50% korting op het maandtarief.
* Het maandtarief heeft een minimale looptijd van 24 maanden. Daarna per maand opzegbaar.

Model B
WEBPAQ
Instaptarief
Maandtarief

XS
€695,€20,-*

S
€2.250,€25,-*

M
€4.850,€40,-*

L
€6.250,€60,-*

* Het maandtarief heeft een minimale looptijd van 12 maanden. Daarna per maand opzegbaar.

