Strippenkaart Website Werkzaamheden
De voordelen van een strippenkaart
•
•
•

Met een strippenkaart heb je een voordelig uurtarief. Het standaard uurtarief bij
Wabke.nl is € 50.
Je website blijft up to date en wordt daarmee zo goed mogelijk beschermd tegen
aanvallen van spam en virussen.
Je weet precies waar je aan toe bent.

Welke werkzaamheden vallen onder een strippenkaart?
•

•

Wat ik sowieso voor je zal doen:
o Regelmatige back-ups van je website
o Het installeren van (veiligheids)updates
Werkzaamheden die in overleg kunnen worden uitgevoerd:
o Tekstuele wijzigingen van reeds bestaande pagina's
o Het toevoegen of verwijderen van afbeeldingen op bestaande pagina's
o Het uitbreiden van de website met nieuwe menu-items of pagina's
o Het verlenen van ondersteuning (telefonisch of per mail)
o Verbeteren SEO basis (metatags, titles, e.d.)
o Schrijven van SEO teksten
o Opstellen van mailingen

De voorwaarden:
•
•

•
•

De uren zijn onbeperkt geldig. Er vindt geen restitutie plaats van niet verbruikte uren
maar je raakt ook geen uren kwijt.
Uren worden afgeschreven in blokken van 15 minuten. Als er bijvoorbeeld voor
werkzaamheden 10 of 20 minuten nodig zijn geweest, worden 15 minuten
afgeschreven.
De ingekochte strippenkaart wordt vooraf betaald. Na ontvangst van de betaling gaat
het contract in.
Als de uren (bijna) op zijn, ontvang je een mail met de mogelijkheid een nieuwe
strippenkaart te kopen.

De kosten:
Strippenkaart 3 strippen

€ 141,-

Per uur: € 47,00

Strippenkaart 6 strippen
Strippenkaart 9 strippen
Strippenkaart 12 strippen

€ 270,€ 378,€ 480,-

Per uur: € 45,00
Per uur: € 42,00
Per uur: € 40,00

Alle bovengenoemde prijzen zijn exclusief 21% btw.
Ter indicatie: wanneer het alleen om updates gaat kun je met 3 uur normaliter meer dan een jaar vooruit.
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