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ONDERHOUDSCONTRACT 

Webdesign 

 
Wanneer u een aantal keren per jaar wijzigingen, zoals artikelen of foto's aan uw website 
toevoegt, kan het interessant zijn om een onderhoudscontract af te sluiten. Een website 
onderhoudscontract houdt in dat, u aan het begin van het jaar een aantal onderhoudsuren 
inkoopt tegen een gereduceerd tarief.  
Het volledige standaard uurtarief voor webdesign bedraagt € 55,00. 
 
Website onderhoudscontract klein á € 200,- 
Met dit contract heeft u recht op 4 uur onderhoud per jaar. Dit is het minst uitgebreide 
contract dat u kunt gebruiken wanneer u weinig of nauwelijks onderhoud nodig heeft. U kunt 
dit contract gebruiken als u bijvoorbeeld kiest voor een maximale vindbaarheid. Dit betekent 
dat uw website regelmatig wordt aangemeld bij grote zoekmachines. Ook wordt uw website 
maandelijks gecontroleerd en/of aangepast om de maximale vindbaarheid te bereiken. U kunt 
ook dit contract inzetten voor hele kleine aanpassingen (teksten).  
 
Website onderhoudscontract standaard á € 360,- 
Dit contract gaat uit van 8 uur onderhoud per jaar. Onderhoud dat binnen die 8 uur kan 
plaats vinden is het optimaliseren van de vindbaarheid ( +/- 4 uur per jaar) en bijvoorbeeld het 
toevoegen of aanpassen van foto's en teksten. Eventuele extra uren worden op basis van het 
standaard uurtarief doorberekend. 
 
Website onderhoudscontract uitgebreid á € 640,- 
Dit laatste contract is gebaseerd op 16 uur onderhoud per jaar. Onderhoud dat binnen die 
16 uur kan plaats vinden is het optimaliseren van de vindbaarheid ( +/- 4 uur per jaar), het 
toevoegen of aanpassen van foto's en teksten en technische aanpassingen waaronder 
aanpassingen waarbij programmeer kennis is vereist. Eventuele extra uren worden op basis 
van het standaard uurtarief doorberekend. 
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Website onderhoudscontract super á € 1200,- 
Dit contract gaat uit van 24 uur onderhoud per jaar. Onderhoud dat binnen die 24 uur kan 
plaats vinden is het optimaliseren van de vindbaarheid ( +/- 4 uur per jaar) en bijvoorbeeld het 
toevoegen of aanpassen van foto's en teksten. Eventuele extra uren worden op basis van het 
standaard uurtarief doorberekend. 
 

Website onderhoudscontract enterprise á € 1600,- 
Dit laatste contract is gebaseerd op 32 uur onderhoud per jaar. Onderhoud dat binnen die 
32 uur kan plaats vinden is het optimaliseren van de vindbaarheid ( +/- 4 uur per jaar), het 
toevoegen of aanpassen van foto's en teksten en technische aanpassingen waaronder 
aanpassingen waarbij programmeer kennis is vereist. Eventuele extra uren worden op basis 
van het standaard uurtarief doorberekend. 
 
Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% B.T.W. 

Met vriendelijke groet,  

Focomp (Webdesign) 

Fabio Manzione    Naam Client: 

      Adres: 

      Plaats: 

      Telefoon: 

      Website: 

      E-mail: 

Ondertekend: Dordrecht……………datum 
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