Een vereniging heeft nog geen hosting maar wil wel een "simpele website"
De volgende dienst kan geleverd worden door PAZNOS.
Het volgende thema word dan gebruikt:
https://nl.wordpress.org/themes/lawyeria-lite/.of .
De jaarlijkse kosten voor hosting zijn € 50,- per jaar, hier zitten e-mail adressen (aantal
onbeperkt) bij etc.
Opties:
a. Alles vooraf ingesteld zonder content ingevuld door Paznos, maar die ze zelf in
WordPress kunnen invullen heb je al een website staan voor € 150,-.
Hierbij is de database aangemaakt en ingesteld, WordPress omgeving opgezet en een
account aangemaakt om mee in te loggen.
Er vanuit gaande dat de vereniging zelf de teksten invult en evt. logo's en kleuren
aanpassen.
b. Als optie 1, maar dan met initiële content ingevuld door Paznos (de kleuren, logo’s
etc.) kost dit eenmalig € 400,-.
c. Voor herhalende updates en tekstuele wijzigingen doorgevoerd door Paznos is er een
web-service beschikbaar voor € 250,- per jaar. (* fair use policy)

Een vereniging heeft al wel hosting met een website.
a.
b.

c.

Mocht er al hosting zijn dan komen de jaarlijkse kosten van € 50,- per jaar te
vervallen. Paznos kan echter geen web-service leveren op een externe locatie.
Als er vraag is om de bestaande website te verhuizen en de originele content moet
intact blijven reken ik eenmalig € 150,-.
Er vanuit gaande dat de bestaande e-mails op dat domein zelf is geback-upt en
lokaal op hun computer is opgeslagen.
Als alle bestaande mail in de mailboxen ook overgezet moet worden rekent Paznos
€ 50,- per mailbox die overgezet moet worden mocht er ook daadwerkelijk wat
instaan, voor lege mailboxen wordt niets in rekening gebracht.

Bovenstaande prijzen en kosten zijn gebaseerd op basis van eenvoudige websites, mocht er
behoefte zijn bij grotere of uitgebreidere opties dan zullen we hier samen naar moeten kijken.
*
*

Prijzen zijn excl. 21% BTW
Fair use policy houd in:
Mocht het jaarlijkse bedrag niet opwegen tegen de tijd en hoeveelheid wijzigingen die
Paznos aan de website moet besteden kan er een extra uurtarief worden gerekend om
misbruik te voorkomen.
Hierover wordt altijd eerst contact opgenomen, mocht dit het geval zijn, om verassing
kosten te voorkomen.

Mochten er nog andere wensen zijn die niet besproken zijn, of er moet nog iets verduidelijkt
worden, kan dit altijd besproken worden.
Hopelijk kunnen we op deze manier een leuke betaalbare dienst leveren.

