Bestelling
Met dit bestelformulier sluit u een Hosting-abonnement af bij Boone IT.

Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam

:

Contactpersoon

:

Adres

:

Postcode / Plaats

:

Land

:

Telefoon

:

Mobiel

:

E-mailadres

:

BTW-nummer

:

KvK-nummer
Klantnrs / licentienaam

:

bij SnelStart

:

Opmerkingen

:

Pakketten
Geef hieronder in de kolom Aantal aan welke hosting-pakketten (en hoeveel) u wilt bestellen.
Pakket
Basis hosting, 250 MB, internettoegang en drie administraties
+ elke vierde en volgende SQL administratie
+ Hosting AdminView
+ Hosting S-Connect
+ Microsoft Office Standaard NL
+ 1 GB extra schijfruimte (aantal is per klant, niet per gebruiker)
+ 5 GB extra schijfruimte (aantal is per klant, niet per gebruiker)
Online werkplek uitgebreid Snelstart, Office Standaard 1 GB opslag,
Totaalbedrag (alle gebruikers, per maand)
*) Prijs is in euro’s, per gebruiker, per maand, excl. BTW
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Prijs *)
25,00
2,50
1,00
2,50
17,50
4,00
12,00
50,00

Aantal

Voorwaarden












Gebruiker is in het bezit van geldige licenties voor de te hosten software (met uitzondering van
Microsoft Office, daarvan is de licentie inbegrepen);
Gebruiker heeft een actief serviceabonnement/onderhoudsabonnement op de te hosten
software, en derhalve recht op nieuwe versies van de software;
Boone IT Hosting draait op Windows 2016. Als u een recente en up-to-date editie van
Microsoft Windows gebruikt, kunt u ervan uitgaan dat 99% van de printers wordt ondersteund.
Boone IT verleent hierop echter geen garanties;
Assistentie bij de inrichting van de omgeving (zoals het overzetten van administraties,
bestanden, en databases en het instellen van Outlook) brengen we in rekening op basis van
de bestede uren à € 100,- per uur;
Boone IT biedt telefonische ondersteuning tijdens kantooruren op reguliere werkdagen;
De overeenkomst wordt aangegaan per kwartaal en automatisch verlengd. Opzegging dient
uiterlijk één maand voor het einde van het kwartaal te geschieden;
Ondergetekende gaat akkoord met de leveringsvoorwaarden voor Boone IT Hosting, die u kunt
downloaden van onze website of op verzoek kosteloos worden toegezonden;
Betaling van het hosting-abonnement vindt plaats middels automatische incasso;
De kosten worden per kwartaal vooruit gefactureerd.

Ondertekening
Bedrijfsnaam

:

Naam tekenbevoegde

:

Datum ondertekening

:

Handtekening
(graag elke pagina voorzien van uw
paraaf)

:
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