HOSTING & DOMEINNAAM
WEBSITE - ABONNEMENT
Leen De Vos (BTW-nummer BE0835014305)
en
Bedrijfsnaam:
BTW-nummer:
Contactpersoon:
Adres:
Postcode & plaats:
Telefoonnummer:
e-mail adres:
website adres:
hierna aangeduid als "Klant" zijn het volgende overeengekomen:
Leen De Vos zal zorgen voor
het abonnement voor de hosting en de domeinnaam voor bovengenoemde website
Aanpassingsverzoeken worden doorgaans binnen één werkweek uitgevoerd.
Klant is verantwoordelijk voor het correct aanleveren van teksten en media wat betreft
formaat (bestandstype) en spelling.

DUUR VAN DE OVEREENKOMST

Dit dit abonnement voor de hosting en domeinnaam wordt aangegaan voor de periode van
12 maanden. Als er tenminste 2 maanden voor de vervaldatum geen opzegging is gebeurd
zal deze overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd worden met 12 maanden.
Bij een eerdere beëindiging van deze overeenkomst of bij een eventuele stopzetting van de
website zal er geen terugbetaling plaats vinden van reeds betaalde bedragen.

PRIJS

De kosten van dit abonnement voor de hosting en domeinnaam bedragen 75,00 euro en
dienen vooraf te worden voldaan. Er zal hiervoor een factuur opgemaakt worden.

WAT MAG JE VOOR DE PRIJS VAN 75 EURO VERWACHTEN?

•
•
•
•

Abonnement voor domeinnaam & de hosting van de website via How2solutions voor
de periode van 1 jaar
Update Wordpress, plugins en themes (1x per jaar)
Backups van de website (1x per jaar)
Opruimen van spam (1x per jaar)

WAT ZIT NIET IN DE PRIJS?

•
•
•

30 minuten technische ondersteuning per maand voor het uitvoeren van
aanpassingen een design of inhoud van de website.
Het aanmaken van de content, zoals het schrijven van de teksten.
Het zoeken of het maken van foto's. Deze service kan wel als bijkomende optie
geleverd worden

Bij niet betaling van het verschuldigde bedrag voor dit abonnement, zal de website offline
gehaald worden.

Dit contract graag ondertekend voor akkoord terug bezorgen aan Leen De Vos of scannen en
per e-mail verzenden naar info@leendevos.com.

Plaats en datum:
Handtekening voor akkoord:

