
Hosting meldsysteem en registraties in de admin

Tot 2.200 registraties               €    0,384 per qr-code per jaar 

2.200 - 5.000 registraties        €    80,00 per maand 

5.000 – 10.000 registraties     €  119,00 per maand

10.000 – 20.000 registraties   €  168,50 per maand

Prijzen zijn inclusief onbeperkt gebruikers, rapportages, downloads, meldingen en bouwtekeningen, 

telefonische helpdesk tijdens kantooruren, softwaretechnische admin en app updates in Google Play, back-up systeem
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Prijslijst 3.1

Website admin beheer en Android app       € 1.899,00
Compleet stand alone pakket inclusief PDF actueel logboek met klantinlog, gebruikersbeheer, 

bouwtekeningen met markers, QR sticker meldsysteem,  PDF bouwtekening met link naar gegevens 

doorvoeringen, producten, certificaten, 2 uur uitleg op locatie etc etc 

QR Code licenties inclusief meldsysteem voor actueel logboek
De licenties zijn onbeperkt geldig (life-time), worden zonder stickers geleverd

   500 stuks €    260,00   5.000 stuks € 1.508,00 

1.000 stuks €    485,00 10.000 stuks € 2.460,00 

Onbeperkt € 22.340,00*

2.500 stuks €    975,00 15.000 stuks € 3.590,00 

* i.c.m. installatie eigen server of vaste hosting

Optioneel: PDF bestand met unieke QR Codes voor stickers t/m 5.000 €  135,00 / 10.000 € 185,00 / 25.000 > € 297,00

Stickers op rol 52 x 76 mm PVC, full color bedrukt: € 95,00 per rol van 250 stuks | Verzendkosten € 9.50 

Minimale bestelhoeveelheid is 1.000 stuks - Overige stickersoorten en afmetingen op aanvraag.

Terugkerende kosten

Optioneel éénmalig:

Huisstijlpakket website, Android app en logboek    €    975,00
Logo en huisstijl kleuren op website, eigen Android app, rapportage met logo en bedrijfsgegevens

Na calculatie - Excel export project en meerwerk    € 1.510,00
Op projectniveau een Excel doc met filters van alle werkzaamheden, gebruikte producten en 

selectie “meerwerk“ en als toevoeging in de app

Extra dagdeel training admin beheer en app     €    485,00
Standaard wordt de software geleverd inclusief uitleg op locatie.

Training applicateur op locatie (Excl. reiskosten v.a. Zwolle)        €    170,00
Op locatie is er uitleg over de app en worden een aantal doorvoeringen samen gelogd.

Installatie admin op eigen Linux webserver     €    890,00
Wij installeren de admin op uw eigen Linux webserver in een datacenter.

Overige aanpassingen Android app en admin          op aanvraag

Alle prijzen zijn excl. 21% btw

Software voor meerdere gebouwen en opdrachtgevers

PDF logboek projectniveau met voorwaarden selectie    € 1.480,00
Maak logboeken van een bepaald product, status of soort doorvoering.

20.000 - 40.000 registraties   €  217,00 per maand

40.000 - 60.000 registraties   €  265,50 per maand

60.000 - 80.000 registraties   €  314,00 per maand

80.000 - 99.999 registraties   €  362,50 per maand

2 foto’s i.p.v. 1 foto in app, admin en rapportage    €    388,50
Mogelijkheid om 2 extra foto’s via de app toe te voegen in de rapportage

Vooropname module via admin     € 3.620,00
Vooropnames met instructie en foto zichtbaar in de app voor monteur

20.000 stuks € 4.420,00 

25.000 stuks € 5.310,00 

50.000 stuks € 9.865,00 


