Abonnement Ziber Sitecup - aanvraag
Verenigingsnaam:

KvK nummer:

Contactpersoon: dhr. / mevr.

Telefoon:

Adres:

Mobiel:

Postcode:

E-mailadres:

Plaats:

URL:

Neemt voor de duur van 12 maanden, ingaande op de datum van ondertekening, een abonnement op het software product
Ziber Sitecup. Het Sitecup abonnement bevat:

eenmalig

Sitecup

€ 450,-

Een compleet pakket voor verenigingen.
•

Desktop/tablet website

•

Pagina’s/foto’s (200/200)

•

Mobiele website (adaptive)

•

Nieuws en nieuwsbrief

•

Google optimaal

•

Fotoalbum

•

Hosting

•

Agenda

•

Software updates

•

Sponsorpagina’s

•

Support (via chat, video, e-mail en telefoon)

•

..en meer: sitecup.nl

**

€ 29,-

*

Sponsoring?
* Ziber neemt bij bovenstaande vereniging
bordreclame af, zolang Sitecup actief is.
De vereniging stuurt daarvoor jaarlijks een
factuur van € 350,- aan Ziber.
** Vereniging verzorgt de realisatie en
plaatsing van het bord (na goedkeuring Ziber

MediaPublisher (CMS)

- foto). De vereniging stuurt een eenmalige

Het Nederlandstalige CMS van Ziber waarmee u eenvoudig uw Sitecup beheert.

SEO start

p / mnd

factuur van € 450,- aan Ziber.

OPTIONEEL: Extra tools om uw Ziber Sitecup beter vindbaar te maken in Google.
+10 pagina’s, 2 formulieren, meta-title/description/keywords per pagina.

€ 7,50

Op dit abonnement zijn de algemene voorwaarden van Ziber van toepassing, gedeponeerd bij de KvK Alkmaar, d.d. 7 januari 2005 - nr.
D3138. Relatie verklaart een exemplaar van deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en deze te aanvaarden. U vindt onze algemene voorwaarden op ziber.nl/voorwaarden. Prijzen zijn maandelijks en exclusief BTW. Product- en prijswijzigingen voorbehouden.

Voor akkoord namens relatie:

Voor akkoord namens Ziber:

Naam: 				Handtekening:

Maikel Bauer
Naam: 				Handtekening:
Plaats: Schagen

Plaats:
Datum:

Maatwerk grafische realisatie
Ziber vormgevers kunnen het grafisch beheer verzorgen voor deze Ziber Sitecup. Voor deze Ziber Sitecup wordt de
realisatie verzorgd door onderstaande Ziber vormgever.
Ziber vormgever
Naam: 				

Handtekening :			

Tarief grafische realisatie:

Plaats:
Datum:

Postbus 244 - 1740 AE Schagen | Zijperweg 4 j - 1742 NE Schagen | 0224-290989 | support@ziber.nl | www.ziber.nl
IBAN NL42RABO0301981833 | KvK Alkmaar 37088655 | BTW nr NL809718911B01 | Ziber is een handelsnaam van Windkracht Internet B.V.

€

