Dainamics Webdesign - Contract Onderhoudsabonnement
Waarom onderhoud van je WordPress website?
WordPress websites zijn flexibel en betrouwbaar. WordPress is een open source programma. Dat
betekent dat het gratis te gebruiken is en dat gebruikers het programma mede verder kunnen
ontwikkelen. Dat betekent ook dat je met twee aspecten rekening moet houden:
1. Door de vele gebruikers die mee ontwikkelen, krijgt WordPress vaak nieuwe toevoegingen.
Dit heeft als voordeel dat WordPress altijd de laatste trends volgt. Maar het betekent ook
dat het programma frequent naar de nieuwste versie bijgewerkt moet worden. Dit geldt
tevens voor de plugins die steeds met de laatste versie van WordPress compatibel moeten
zijn.
2. Door het open karakter van de broncode is de software ook kwetsbaar. Hackers kunnen hier
handig op inspelen en zwakke plekken zoeken in de code om zo in te breken in je website.
De beveiliging van je website dient dus voortdurend in de gaten te worden gehouden. Daarnaast kan
het zijn dat er nieuwe plugins worden ontwikkeld die voor jou interessant zijn, bijvoorbeeld op het
gebied van social media, beveiliging of zoekmachineoptimalisatie.
Deze werkzaamheden verzorgt Dainamics Webdesign voor jou na oplevering1 van je website, of
aangaan van een abonnement zodra je een onderhoudsabonnement hebt afgesloten. Zonder
onderhoudsabonnement kan Dainamics Webdesign deze werkzaamheden ook uitvoeren tegen het
geldend uurtarief of je kunt deze werkzaamheden zelf uitvoeren.
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Let op: Soms gaat een site later online dan deze is opgeleverd, bijvoorbeeld omdat er nog veel productgegevens of teksten moeten worden ingevoerd. Het onderhoudscontract is dan nodig vanaf de oplevering en
niet pas vanaf het officieel online gaan.
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Onderhoudsabonnement inhoud
Met een onderhoudsabonnement verzorgt Dainamics Webdesign de beveiliging van je website door
tijdig te updaten, regelmatig wachtwoorden veranderen, regelmatig back-up en opschoning
database, etc. Dainamics Webdesign volgt ontwikkelingen over nieuwe plugins op de voet en
adviseert je daarover eveneens.
Dainamics Webdesign maakt ook regelmatig gebruik van betaalde plugins . Zij bezit de licenties
hiervoor zodat deze voordelig kunnen worden ingezet. Deze plugins kunnen niet altijd automatisch
worden bijgewerkt. Met een onderhoudsabonnement verzorgt zij deze updates eveneens voor jou
na oplevering2 van je website. Zonder onderhoudsabonnement kan zij deze werkzaamheden ook
voor jou uitvoeren tegen het geldend uurtarief of je kunt er voor kiezen een eigen licentie aan te
schaffen en deze updates zelf uitvoeren. Neem hiervoor contact op met Dainamics Webdesign.
Voordelen onderhoudsabonnement:
-
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Je bent goedkoper uit dan bij facturering per uur en je komt niet voor onaangename
verrassingen te staan.
Het bespaart je tijd. Dainamics Webdesign volgt je website proactief (dagelijks) en past deze
wanneer nodig aan.
Je website is dus altijd up-to-date en blijft optimaal functioneren.
Je loopt minder risico dat er iets misgaat of dat de site wordt gehackt.
Je krijgt advies over de nieuwste mogelijkheden.

Let op: Soms gaat een site later online dan deze is opgeleverd, bijvoorbeeld omdat er nog veel productgegevens of teksten moeten worden ingevoerd. Het onderhoudscontract is dan nodig vanaf de oplevering en
niet pas vanaf het moment dat de site officieel online gaat.
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Wat valt er onder het abonnement?
-

update WordPress naar nieuwste versie (met back-up);
updates voor alle plugins (met back-up);
opnieuw aanbrengen van maatwerk en eventuele vertalingen van plugins en thema;
oplossing van problemen die eventueel ontstaan door updates3;
opschoning spam, database overhead, revisies, etc.;
updaten van betaalde plugins.
hulp met het plaatsen van content of
oplossen van opmaak problemen bij het plaatsen van content (max 1 uur per jaar );
herstellen van fouten die zijn opgetreden door het niet juist plaatsen van content.

Wat valt er niet onder het abonnement (meerwerk per uur of strippenkaart abonnement)?
-
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nieuwe wensen qua uiterlijk, functionaliteit of inhoud;
compatibel maken van nieuwe plugins
problemen die waarschijnlijk te maken hebben met je PC, provider(s) of ontstaan door
ondeskundig gebruik;
oplossen van bestaande, maar eerder niet als hinderlijk ervaren problemen.
herstellen van fouten die zijn opgetreden door het niet juist gebruiken van plugins of thema.
herstellen van fouten die op geen andere wijze te verklaren zijn dan door voorafgaande
wijzigingen van (instellingen) van plugins of thema, die niet door Dainamics Webdesign zijn
uitgevoerd.

Bij updates van WordPress kan het voorkomen dat bepaalde plugins niet meer compatibel zijn en daardoor
niet meer werken. Wij lossen dit voor u op.
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Strippenkaart
Wil jij wat extra hulp bij je website maar niet alles uit handen geven?
Zoals:
-

Kleine wijzigingen die maar blijven liggen?
Advies over nieuwe functionaliteit
Algemeen website advies
SEO advies
WordPress foutmeldingen
MailChimp hulp
Social Media advies en integratie
Marketing advies

etc
Ook dan ben je bij Dainamics Webdesign in goede handen.
Met mijn strippenkaartsysteem krijg je precies wat je nodig hebt.
Je koopt de uren voordelig in en kunt ze inzetten voor verschillend activiteiten.
NB een los uurtarief is € 79,00
Je kunt kiezen uit vier verschillende strippenkaarten:
12 strippen
20 strippen
40 strippen
60 strippen

-

3 uur
5 uur
10 uur
15 uur

€ 217,00
€ 354,00
€ 679,00
€ 974,00

72,33 / uur
70,80 / uur
67,90 / uur
64,93 / uur

Strippenkaarten zijn 24 maanden geldig, vanaf het moment van aankoop.
De strippen worden afgeboekt per minuut. Dit wordt in een overzicht bijgehouden.
Werkzaamheden worden in onderling overleg uitgevoerd.
Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW

Betalingsvoorwaarden
-
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Dainamics Webdesign hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.
Bij overschrijding van de betalingstermijn volgt na 7 dagen een herinnering met
waarschuwing.
Bij overschrijding van 14 dagen wordt het openstaande bedrag verhoogd met 6%.

Vul onderstaand formulier in om het contract af te sluiten en verzend deze naar:
Dainamics Webdesign
Rijksstraatweg 541 III
2025 DE Haarlem
Of scan het ondertekende contract en verzend via e-mail naar info@dainamics.nl
Heb je nog vragen, dan kun je mij uiteraard altijd bellen of mailen.
Met vriendelijke groet,
Addy Vader
Dainamics Webdesign, Haarlem

Aanmelden
Jaarcontract voor het onderhouden en updaten van WordPress en alle plugins (maak een keuze)
Bij vooruitbetaling: € 249,00 per jaar. Je ontvangt jaarlijks een factuur. Dit is exclusief BTW.
Bij vooruitbetaling: € 21,00 per maand. Je ontvangt elke maand een factuur. Dit is exclusief BTW.
Strippenkaart (optioneel) voor niet in het onderhoudscontract opgenomen werkzaamheden.
De strippenkaart wordt in zijn geheel afgenomen. (maak een keuze)
12 strippen - € 217,00
20 strippen - € 354,00
40 strippen - € 679,00
60 strippen - € 974,00
NB. Het jaarcontract wordt automatisch verlengd. Je hebt een opzegtermijn van minimaal 1 maand
voor het aflopen van het jaarcontract.
Ondergetekende, …………………………………………………………………………..,
gaat akkoord met de voorwaarden en sluit per ……………………………… bij Dainamics Webdesign een
onderhoudscontract af.
Plaats en datum:

Naam:
Handtekening:
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