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Tarieven & Betalingscondities 2020

Tarieven werkzaamheden
KijkOpKasten kiest voor een helder prijsbeleid met een vaste eerlijke prijs voor bezoek op locatie en 
online support. De tarieven zijn een geldig tot het einde van 2020. Facturatie per week. Uren op locatie 
worden per  elk half uur gefactureerd.  
Afspraak annuleren? Doe dit s.v.p. minimaal 48 uur van te voren.

Reis- en verblijfskosten
Reiskosten per auto worden berekend op basis van de afstand vanaf Maassluis (Nederland), per 
kilometer, zoals aangegeven (per enkele reis) in Google Maps.
• Ik bereken de werkelijke kosten van €0,35 per kilometer.
• KijkOpKasten compenseert CO2. Zie: www.kijkopkasten.nl.
In het geval van een overnachting zal de overnachtingsprijs worden doorberekend, voor elke dag dat niet 
naar huis wordt gereisd, in plaats van de reiskosten.

Facturatie
Betalingstermijn: 14 dagen na ontvangst van de factuur. 
Voor overige betalingsvoorwaarden zie: ‘Algemene voorwaarden’. 

Benodigdheden
KijkOpKasten zal, indien nodig, zelf zorgdragen voor computerapparatuur, licentie en software. (Bedoeld 
voor gebruik door KijkOpKasten op locatie bij de klant).

Indien KijkOpKasten /Woodintelligence met eigen hardware dient te werken zal de opdrachtgever moeten 
zorgdragen voor:
• Toegang tot het netwerk van de klant (via een draadloze Wifi connectie)
• Toegang tot de imos Library en Factory/Imorder mappen op de server.
• Toegang tot de Microsoft SQL database.  Hiervoor zijn de login-gegevens van de imos-database 

benodigd.
• Het is van belang dat bij gebruik van hardware van KijkOpKasten dat de software-versie gelijk is aan de 

klant. KijkOpKasten werkt met imos iX 2017 en imos iX 2019.

Verslaglegging
Voor de uitgevoerde werkzaamheden zal een beknopt verslag worden uitgewerkt.

Algemene voorwaarden
Op alle werkzaamheden en/of aanbiedingen zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Tarief op locatie 
 in Nederland
€ 75,- per uur
 (excl. BTW)

Tarief op locatie
 in Belgie

85,- € per uur
 (excl. BTW)

Reiskosten
€ 0,35 per km
 (excl. BTW)

(Online) Support
€ 10,- per 10 min.

 (excl. BTW)


