Simple IT Solutions
Elzen 14A
5427 RC Boekel
KvK
Bank
E-mail

17143875
Rabobank 161499392
admin@simple-it.nl

Opdrachtgever
Bedrijfsnaam:

Contactpersoon:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

Emailadres:

Bankrekeningnr:

Kvk:
Domeinnaam en opties
Gewenste domeinnaam:____________________________________________________________
 Indien verhuizing auth code :
 Domeinregistratie standaard exclusief email (.nl,.com,.net,.org,.eu,.info,.be)

€ 2,- p/m

 Setupkosten domeinregistratie

€ 20,- eenmalig

 Email op domein met 3 mailboxen en 6 aliassen

€ 3,- p/m

 bSMTP email verwijzing naar eigen mailserver (eigen MX) standaard poort 25

gratis

 Globalcatch / Catchall

gratis

 Antivirus + Spamfilter + evt. omroutering bSMTP NIET standaard smtp poort

€ 15,- p/m

 bSMTP email routering eigen mailserver (eigen MX) NIET standaard poort

€ 5,- p/m

Webhosting:
 Website particulier - max. 100Mb webspace 1Gb dataverkeer p/m Inclusief 2 mailboxen en 4 aliassen

€ 5,- p/m

 Website zakelijk - max. 500Mb webspace 5Gb dataverkeer p/m Inclusief 5 mailboxen en 10 aliassen

€ 10,- p/m

 Website zakelijk extra - max. 1Gb webspace 10Gb dataverkeer p/m Inclusief 10 mailboxen onbeperkt aliassen + MySQL

€ 15- p/m

Email:
 Extra mailbox met max. 2 aliassen

€ 1,- p/m

 Spamfilter en antivirus

€ 1,- p/m

 SMTP authenticatie

€ 1,- p/m

Diversen:
 Extra webspace per 100Mb

€ 1,- p/m

 Extra Datatraffic per 1Gb

€ 1,- p/m

 Kosten NIET .nl domeinverhuizingen

€ 50,-

Automatische incasso
De genoemde bedragen zijn in euro's en exclusief 21% BTW. De minimale contractduur bedraagt 12 maanden. Daarna wordt het contract met telkens 1 maand verlengd. U kunt
het contract enkel schriftelijk opzeggen. De opzegging moet minimaal 1 maand voorafgaand aan de nieuwe abonnementsperiode in het bezit zijn van Simple IT Solutions. Voor
deze overeenkomst ontvangt u één factuur per kwartaal. Deze zal binnen 14 dagen na factuurdatum automatisch van uw bankrekening worden afgeschreven. Indien u het niet
eens bent met de afschrijving kunt u binnen 5 werkdagen contact opnemen met Simple IT Solutions. Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging aan Simple IT
Solutions machtiging om de gefactureerde bedragen van de bank/giro rekening van de opdrachtgever af te schrijven.

Handtekening:

Datum:

Plaats

