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

•

SSL Encryptie

•

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

•

..en meer: ziber.nl/sitecup

**

*

€ 33,75

Sponsoring?
* Ziber neemt bij bovenstaande vereniging
bordreclame af, zolang Sitecup actief is.
De vereniging stuurt daarvoor jaarlijks een
factuur van € 405,- aan Ziber.
** Vereniging verzorgt de realisatie en
plaatsing van het bord (na goedkeuring Ziber

Ziber Gnap

- foto). De vereniging stuurt een eenmalige

De app waarmee u eenvoudig uw site beheert (via appstore, playstore en via web)

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.

Nieuwsbrief

OPTIONEEL: Eenvoudig nieuwsbrieven versturen naar de bezoekers van uw
website. Informeer al uw volgers met het laatste nieuws van uw website.

€ 7,75

gratis

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:

Plaats: Schagen

Datum:

Grafisch beheer abonnement
U kunt een Ziber partner, tot wederopzegging, het grafisch
beheer geven over uw abonnement, zodat de partner de
vormgeving en instellingen kan beheren en ook toegang
heeft tot uw Gnap zone om de inhoud te wijzigen.

Ziber partner
Naam: 				Handtekening:
Plaats:
Tarief:
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