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Offerte 2019-0002

Beste Conny Van der Meijden,

Hierbij ontvang je van ons een prijsopgave 2019-0002 voor onze diensten. In deze offerte hebben wij de onderdelen

en opties opgenomen zoals samen besproken.

Mochten wij onverhoeds toch een deel zijn vergeten te vermelden in de offerte, laat het ons weten.

Wij gaan graag voor je aan de slag.

Hoe nu verder?

Wanneer je deze offerte online ondertekent zal je een bevestiging krijgen van de getekende offerte.

Hierna zal een medewerker van Carnero Mediadesign contact met je opnemen om je project te bespreken of een

afspraak met je in te plannen.

Vervolgens gaan wij aan de slag om je project in te plannen en te realiseren.

Vragen?

Heb je toch nog vragen? Stel ze ons gerust. Je kunt tijdens kantoortijden altijd contact met ons opnemen via één van

onze contactgegevens.

Met vriendelijke groet,

Remco Lange

Carnero Mediadesign

Mobile: +31 (0)6 - 24 90 2000 | Studio: +31 (0)10 - 34 007 43 | Skype: remcolange

remco@carnero.nl | carnero.nl | nl.linkedin.com/in/remcolange | KvK: 24391033

Algemene Voorwaarden:

Alle werkzaamheden worden verricht op basis van de Algemene Voorwaarden van Carnero Mediadesign. Deze kunt u

ten alle tijden inzien op www.carnero.nl.
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Omschrijving Bedrag Totaal Btw

1 x Ontwerp van de huidige site wordt overgenomen voor zover dit

technisch mogelijk is, hierdoor wordt bespaard op ontwerpkosten

€ 0,00 € 0,00 21%

1 x Website ombouwen in huidige thema volgens de laatste standaarden € 1.750,00 € 1.750,00 21%

1 x Kopie maken voor vertaling en plaatsen op subdomein zoals dat

nu werkt.

€ 500,00 € 500,00 21%

Subtotaal € 2.250,00

21% btw € 472,50

Totaal € 2.722,50

Disclaimer:

The information send by means of this e-mail message is intended only for the use of the addressee. Publication,

duplication, distribution and/or forwarding to third parties of the message, as well as use of the information by other

persons than the intended recipient, is prohibited. If you have received this communication in error, please notify the

sender immediately by returning it.

Website middels Wordpress

Wordpress biedt alle functionaliteiten die Comandi nodig heeft. Het is handig in gebruik en wordt continue

onderhouden door een uitgebreide groep ontwikkelaars. Hierdoor voldoet het systeem steeds aan de technische eisen

van vandaag de dag. Wordpress is bovendien enorm gebruiksvriendelijk en gratis.

Comandi betaalt voor:

- Het ontwerp van een custom template en het implementeren daarvan. Rekening houdend met huisstijl en wensen.

- Het inrichten van het systeem

Compatibiliteit

De website is geschikt voor gebruik op zowel desktop computers als mobiele apparaten

Indexering in Google moet minimaal behouden blijven. Onderhoud moet laagdrempelig zijn.

Aandachtspunten & optionele posten

Hosting

Voor de hosting van de website moet gekeken worden of de huidige hostingpartij Wordpress Websites ondersteund.

Indien dit niet het geval is zullen we adviseren om de website te verhuizen naar een andere partij. Wij werken al jaren

probleemloos samen met Vevida. Wij zullen u helpen met het maken van de juiste keuze als het gaat om het afsluiten

van het juiste hostingpakket. Belangrijk is wel om op voorhand te weten waar de e-mailafhandeling is geregeld.

Beveiliging

Wordpress is open source, gratis en wordt door miljoenen mensen gebruikt. Dat heeft als voordeel dat er veel aan het

systeem ontwikkeld wordt. Het nadeel is dat hackers graag moeite doen om een systeem wat zo veel gebruikt wordt,

te misbruiken. 100% beveiliging is niet te garanderen. Wel nemen we extra maatregelen om de beveiliging zo goed

mogelijk te krijgen.

Tijdens en na de installatie wordt er extra gecontroleerd op beveiligingslekken.

Er worden betrouwbare plugins aangeschaft en geïnstalleerd die de site extra beveiliging geven.

De aanschaf van deze plugins is inbegrepen in de prijs.

Wij adviseren om de site te beveiligen met een SSL certificaat. Dit heeft een positief effect op de waardering door

Google. De verwachting is dat dit in de toekomst steeds positiever beoordeeld wordt door Google.
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We adviseren om de site en bijhorende plugins periodiek te (laten) updaten.

Workshop Wordpress

Wordpress wijst zichzelf in het gebruik. Om net even wat sneller aan de slag te kunnen, kunnen we voor Comandi een

workshop “Wordpress gebruiken” verzorgen a € 340,- (Max. 4 personen).

Periodiek onderhoud

Periodiek onderhoud aan beveiliging is aan te raden. Hierdoor wordt de site na oplevering continue doorontwikkeld en

up-to-date gehouden. De investering hiervan komt op €85,- per kwartaal. Het asap dichten van nieuw ontdekte

kritische veiligheidslekken en technische ondersteuning is inbegrepen. Dit onderhoud kan alleen afgenomen worden

als de klant niet over inloggegevens beschikt die het mogelijk maken om als administrator aanpassingen aan de

website of het cms door te voeren.

Werken op basis van goed overleg

We werken graag op basis van goed onderling overleg. Extra wensen die tijdens de ontwikkeling ontstaan voeren we

gewoon binnen de afgegeven offerte uit. Wanneer wensen te complex worden of onevenredige extra’s zijn, overleggen

we vooraf met jullie m.b.t. de afweging of jullie hier in willen investeren. Dit vereist van beide partijen persoonlijke

aandacht. Wij geloven in regelmatig, op informele wijze, met elkaar schakelen over de (door)ontwikkeling van de site.

Directe lijnen. We adviseren dan ook om binnen het bedrijf een persoon verantwoordelijk te maken voor de

communicatie over dit project. Binnen Carnero Mediadesign zal tenzij anders afgesproken voor de start van het

project, Remco Lange uw contactpersoon zijn.

Doorlooptijd

Initieel wordt er standaard vanuit gegaan dat de doorlooptijd voor een website als deze drie maanden in totaal is.

Hierbij is inzet van beide partijen van wezenlijk belang om deze deadline te kunnen realiseren. Wij willen in de eerste

week van Januari gaan starten met de vormgeving.

Optioneel

Teksten

Indien gewenst kan Carnero Mediadesign voorzien in ondersteuning of het totaal overnemen van het schrijven van

teksten voor website. Deze service kunnen wij leveren voor Nederlandse teksten. De kosten hiervoor zijn niet

inbegrepen in deze offerte. Indien gewenst zullen we op voorhand inventariseren wat de wensen op dit gebied zijn en

ook hiervoor een gedegen offerte uitbrengen.

Carnero Mediadesign brengt 50% van het totaalbudget in rekening bij verstrekking van de opdracht en 50% van het

budget in rekening bij oplevering van de opdracht.

Voor additionele uren en opmaakkosten wordt € 90,- per uur gerekend. Voor additioneel werk zal in overleg eerst een

offerte afgegeven worden. Reiskosten worden per reis gecalculeerd op basis van een enkele reis.

Ik vertrouw er op u hierbij een passende aanbieding te hebben gedaan. Aarzelt u bij vragen vooral niet om contact

met mij op te nemen. Indien akkoord verzoek ik u deze offerte digitaal te ondertekenen.

Met vriendelijke groet,

Remco Lange

Carnero Mediadesign

Algemene Voorwaarden:

Alle werkzaamheden worden verricht op basis van de Algemene Voorwaarden van Carnero Mediadesign. Deze zijn als

bijlage toegevoegd en kunt u ten alle tijden inzien op www.carnero.nl.
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