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Prijzen en Voorwaarden AccountOne 
 
 
 
 
 
Fijn dat u geïnteresseerd bent in de dienstverlening van AccountOne! In dit document 
beschrijven wij wat AccountOne voor uw organisatie kan betekenen, wat de voorwaarden 
zijn en welke prijzen wij hanteren. Wij verzoeken u dit document getekend retour te zenden 
of akkoord te geven via www.accountone.nl/supportpakketten. Hiermee geeft u aan onze 
voorwaarden te accepteren. Wij kunnen daarna starten met het uitvoeren van de 
afgesproken dienstverlening. In de toekomst kunnen wij u direct van dienst zijn op het 
moment dat u onze hulp inroept. 
 
AccountOne 
 
AccountOne is Visma Solution Center voor het MKB in Oost, Noord en Midden Nederland. We 
zijn een gecertificeerd Visma-partner voor AccountView en Visma.net bedrijfssoftware. 
AccountOne bedient het MKB vanuit haar kantoor in Rijssen. AccountOne adviseert, 
verkoopt, installeert, implementeert, optimaliseert en verleent support op AccountView en 
Visma.net in al haar facetten. Onze consultants zijn op het hoogste niveau opgeleid en 
hebben jarenlange ervaring op het gebied van bedrijfssoftware. AccountOne is gecertificeerd 
voor de System Development Kit waarmee wij AccountView, indien gewenst geheel op maat 
kunnen inrichten voor u.  
 
Voor wie 
 
AccountOne begeleidt MKB-bedrijven bij de inventarisatie, het toepasbaarheidsonderzoek, de 
implementatie en nazorg van AccountView en Visma.net. Deze bedrijfssoftware wordt 
ontwikkeld door Visma Software. We ontwikkelen daarnaast zelf koppelingen, add-ins en 
extra modules om u een totaaloplossing te bieden voor uw specifieke situatie. Ook 
ondersteunen we bij aanpassingen van de software als uw organisatie groeit of processen 
veranderen. 
 
Kwaliteit en klanttevredenheid 
 
AccountOne streeft naar een goede klantrelatie waarbij kwaliteit en klanttevredenheid 
centraal staan. We onderscheiden ons door een klantgerichte, flexibele instelling en 
hoogopgeleide medewerkers. Als business consultants optimaliseren wij uw 
bedrijfsprocessen, die we vervolgens ondersteunen met praktische softwareoplossingen. 
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Werkzaamheden 
 
Onze consultants kunnen diverse werkzaamheden voor u uitvoeren. Deze dienstverlening is 
onder te verdelen in de volgende gebieden: 
 

• Technisch implementeren. In eerste instantie kunnen wij het meer technische werk 
doen, zoals installeren, koppelingen maken met andere systemen of uitbreidingen 
realiseren. 

• Administratie inrichten. Tijdens het inrichten van uw administratie helpen wij u de 
vaart erin te houden, bijvoorbeeld door bestaande gegevensbestanden te 
converteren, het kiezen van instellingen of het maken van lay-outs. 

• Gebruikers opleiden. Uw medewerkers worden productiever en beter gemotiveerd 
door instructie op maat, gebaseerd op uw procedures en met uw eigen administratie 
op uw kantoor (één-op-één of klassikaal). 

• Business consultancy. Wij adviseren en ondersteunen u bij het optimaliseren van uw 
bedrijfsprocessen. 

• Telefonische support. U kunt onze consultants ook telefonisch om advies vragen. Zij 
zijn op de hoogte van processen binnen uw organisatie en weten bijvoorbeeld welke 
uitbreidingen actief zijn. Als alternatief heeft u de gratis telefonische helpdesk van 
AccountView.        

 
Prijzen en voorwaarden 
 
Het uurtarief per 1 april 2013 bedraagt € 115,00 voor een consultant. Op werkdagen van 
17:30 uur tot 22:00 uur geldt een toeslag van 25% op het uurtarief. Op werkdagen na 22:00 
en op zaterdag en zondag geldt een toeslag van 100%.  
 
Voor consultancywerkzaamheden tijdens bezoeken wordt minimaal 1 dagdeel van 4 uur in 
rekening gebracht. Duurt een bezoek langer dan 1 dagdeel dan wordt deze tijd naar boven 
op hele uren afgerond. 
 
Van bezoeken die vier werkdagen of minder vóór het geplande bezoek worden afgezegd, 
wordt 50% van de geplande dagdelen als annuleringskosten in rekening gebracht.  
 
Bij bezoek op locatie worden voorrijkosten in rekening gebracht. De volgende staffel wordt 
hierbij gehanteerd (reiskosten incl. reistijd enkele reis): 

• Minder dan 25 km    € 40,00 
• Tussen de 25km en 50 km   € 60,00 
• Tussen de 50 km en 100 km  € 85,00 
• Meer dan 100 km     in overleg  

 

Support 
 
Als u een onderhoudscontract heeft bij AccountView kunt u gratis gebruik maken 
van haar helpdesk via nummer: 020-3552999. Uiteraard kunt u ook AccountOne 
bellen voor telefonische support. Deze dienstverlening is niet gratis en verlenen wij 
op basis van onderstaande voorwaarden.  
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Supportpakketten 

 
 
Support door AccountOne zonder supportpakket 
 
Bij telefonische support en/of remote ondersteuning zonder supportpakket wordt 
per 15 minuten gerekend, waarbij minimaal per melding 15 minuten in rekening 
wordt gebracht. Er wordt maandelijks gefactureerd en de minimale factuureenheid 
per maand is 1 uur.  
 
Support door AccountOne met Supportpakket standaard 
 

• Maandelijkse supportfacturen tot € 50,00 worden niet verstuurd, daarboven wordt 
gefactureerd 

• Er geldt geen minimale factuureenheid van 1 uur per maand 
• Op verzoek een jaarlijkse controle van de administratie van het huidige jaar en 

aanbevelingen voor eventueel herstel 
• Geen annuleringskosten voor afgelegde consultancy afspraken 

 
Prijs: € 25,00 p/m 
  
Supportpakketten worden jaarlijks vooraf gefactureerd en gaan in op de eerste dag van de 
maand van afsluiten. De pakketten worden jaarlijks stilzwijgend verlengd en de opzegtermijn 
is 2 maanden. 
 
Supportpakket Premium 
 
Nog aantrekkelijkere voorwaarden en tarieven voor support zijn ondervangen in het 
Supportpakket Premium van AccountOne. Dit pakket biedt onder andere een korting 
op het uurtarief, vaste responsetijden en een jaarlijkse check-up. Neem contact op 
met onze verkoopafdeling voor meer informatie over het supportpakket premium.   
  

 Supportpakket 

Onze dienstverlening geen Standaard Premium 

• E-mail, telefoon en support op afstand √ √ √ 

• Maandelijkse supportfacturen tot € 50,00 
worden niet verstuurd 

 √ √ 

• Geen minimale factuureenheid  √ √ 

• Jaarlijkse controle van uw administratie 
van het huidige jaar + evt. aanbevelingen  

 √ √ 

• Geen annuleringskosten voor afgezegde 
consultancy-afspraken 

 √ √ 

• Support op basis van vaste 
responsetijden 

  √ 

• Korting op het uurtarief   √ 

Prijs per maand n.v.t. € 25,00 op aanvraag 
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Betalingstermijn 
 
AccountOne hanteert een betalingstermijn van 8 dagen. 
 
Langlopende afspraken 
 
Contracten als een response- of supportpakket gelden zoals deze zijn afgesproken in de 
offerte. Voor alle contracten geldt: 
De verplichtingen uit deze overeenkomst gaan in op datum begin implementatie. De 
overeenkomst wordt aangegaan voor de bepaalde duur die gelijk is aan de duur van het 
kalenderjaar op datum van begin implementatie en daarna twaalf maanden. De duur van de 
overeenkomst wordt na het verstrijken van het jaar telkenmale stilzwijgend met twaalf 
maanden verlengd, tenzij de overeenkomst schriftelijk wordt beëindigd met inachtneming 
van een opzegtermijn van twee maanden voor het einde van de betreffende periode.  
 
Beperkte garantie op AccountView software 
 
AccountView is standaardsoftware, waarvan de werking is beschreven in de handleiding. 
AccountOne kan niet garanderen dat de software voldoet aan de eisen van uw organisatie. 
Echter, AccountView software is naar tevredenheid in gebruik bij ruim 30.000 organisaties in 
vele branches. Als er (vroeger of later) onverhoopt een mismatch ontstaat tussen uw eisen 
en de mogelijkheden van AccountView, dan blijkt de meerwaarde van een ervaren partner 
als AccountOne. Wij zullen ons inspannen om een oplossing te zoeken, zodat uw doel toch 
bereikt wordt, bijvoorbeeld door een ‘work-around’ of een uitbreiding van AccountView of 
door toepassing van een ‘best practice’ binnen uw branche. Met onze kennis en ervaring 
haalt u optimaal rendement uit de mogelijkheden die AccountView biedt. Als u ons vraagt 
om een mismatch of andere tekortkomingen te omzeilen, zullen wij deze tijd declareren. 
Door deze offerte te ondertekenen stemt u ermee in om ook deze uren te betalen.  
 

Algemene voorwaarden ICT~Office 

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn – tenzij anders overeengekomen - van 
toepassing de ICT~Office Voorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel 
Midden-Nederland onder nummer 30174840. 
 
Indexatie 
 
Prijzen kunnen jaarlijks worden geïndexeerd conform de CPI index (of vergelijkbare index) 
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Keuze Supportpakket 
 
 
Ik kies voor het volgende supportpakket: 
 
O Supportpakket Standaard 
 
O Neem contact op over een Supportpakket Premium 
 
O Ik zie af van een supportpakket, voor mij gelden de standaard Prijzen en 
 Voorwaarden 
 
 
 
Met vriendelijke groet,  
AccountOne       Voor akkoord 
       Handtekening: 

 
Albert Wolterink      Datum: 
        

Naam:  
        

Handelend namens en als rechtsgeldig
 Vertegenwoordiger van: 

 
 
........................................................ 
 

 
 
 
 
 
U kunt uw keuze op drie manieren kenbaar maken aan AccountOne: 
 
• Versturen via fax naar (0548) 364 623 
 
• Scannen en versturen via e-mail naar info@accountone.nl 

 
• Keuze maken op www.accountone.nl/supportpakketten   

 
 
 
 
 
 
 

AccountOne, Ethaanstraat 2c, 7463PC, Rijssen, T:0548-512513, F:0548-364623, info@accountone.nl  


