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UITLEG ONDERHOUDSCONTRACT 2017
Voor het onderhouden van een bestaande website kun je een onderhoudscontract afsluiten.
Werkzaamheden die binnen een onderhoudscontract kunnen worden opgenomen zijn bijvoorbeeld
aanpassingen en updates aan bestaande pagina’s, controleren van Google Analytics, linkbuilding
activiteiten, Adwords campagne bijhouden.

DIT ZIJN DE OPTIES
Onderhoudscontract
 Onderhoud op basis van contracttarief
 Er wordt een vast aantal uur per maand afgesproken voor onderhoud met een minimum van 1
uur per maand.
 De werkzaamheden worden uitgevoerd tot de maximale uurbesteding. Mochten er meer uur per
maand nodig zijn, dan worden na onderling overleg de werkzaamheden tegen hetzelfde
contracttarief uitgevoerd.
 Ideaal als je een vast bedrag per maand/jaar wilt vastleggen.
Betaling geschiedt maandelijks op basis van facturatie vooraf. Bij vooruitbetaling van een jaar wordt
een korting gegeven van 10%

WordPress onderhoudscontract
 Onderhoud op basis van contracttarief - jaarlijkse facturatie
 Alle WP updates en daarmee gepaard gaande backend updates (theme en plugins).
 Ideaal als je exact wilt weten wat je op jaarbasis kwijt bent en je hebt verder geen omkijken meer
naar het updaten van WP

VOOR ELK CONTRACT GELDT:






Elk onderhoudscontract wordt voor een jaar afgesloten, de start- en einddatum staan duidelijk in het contract vermeld
In het contract wordt het aantal uren duidelijk vermeld
In het contract wordt een omschrijving gegeven van de onderhoudswerkzaamheden
In het contract wordt het uur- of contracttarief duidelijk vermeld
Elke maand wordt een schriftelijke verantwoording afgegeven over de werkzaamheden
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VOORWAARDEN ONDERHOUDSCONTRACT
Deze voorwaarden zijn onderdeel van de algemene voorwaarden 2017
Artikel 6. Onderhoudscontracten
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

Deze voorwaarden gelden voor een éénjarig onderhoudscontract voor een bestaande website.
Met onderhoud van de website wordt bedoeld het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van de
opdrachtgever op bestaande pagina’s van de website.
In het onderhoudscontract is het uurtarief en het aantal te besteden uren per maand duidelijk vermeld, minimum is 1
uur per maand.
Het vastgesteld aantal uur heeft een houdbaarheid van 2 maanden. Overschrijding van het aantal uur in een maand
wordt direct aan de klant gemeld. Overgebleven uren gaan mee naar de volgende maand met een maximum van 2x
aantal uren per maand. Overgebleven uren van maximaal 2 maanden kunnen mee naar het volgende jaar indien nieuw
jaarcontact is afgesloten. Geen restitutie van de overgebleven uren bij eindigen van onderhoudscontract.
Tarieven van een onderhoudscontract gelden voor één jaar en worden voldaan, afhankelijk van overeenkomst: a)
Onderhoudscontract betaling per maand, vooruit betaling, binnen 14 (veertien) dagen na ondertekening van het
contract en facturatie, meerwerk wordt maandelijks achteraf gefactureerd; b) Onderhoudscontract betaling per jaar
met een korting van 10%, vooruit betaling, binnen 14 (veertien) dagen na ondertekening van het contract en
facturatie, meerwerk wordt maandelijks achteraf gefactureerd; c) WordPress onderhoudscontract betaling per jaar
binnen 14 (veertien) dagen na ondertekening van het contract.
Tussentijds bijstellen van het onderhoudscontract kan alleen middels een aanvullend of gewijzigd contract dat
aanvaard is door beide partijen.
Het onderhoudscontract wordt na het einde van de contractdatum niet automatisch verlengd.

Als je een onderhoudscontract overweegt, dan kun je contact met mij opnemen. Ik bespreek dan met
je wat voor jouw website het beste uitkomt en maak een offerte voor je.

Voor informatie, prijzen en op maat offerte: info@nathaliealbert.nl
Nathalie Albert
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