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SWiF Strippenkaart

De SWiF Strippenkaart biedt de mogelijkheid om tegen een 
gereduceerd tarief wijzigingen aan de website door te laten 
voeren. De uren kunnen besteed worden aan het inhoudelijk 
beheer van de website en functionele aanpassingen.

Strippenkaart Basis of Strippenkaart Extra

Één strip staat voor een half uur werk. Wij geven voor iedere 
opdracht van te voren aan hoeveel strippen het gaat kosten. 
Voordeel is dat er niet voor iedere opdracht een aparte offerte 
en factuur hoeft te worden opgesteld.

• Het standaard uurtarief van SWiF is € 60,- en wordt per 
opdracht gefactureerd.

• De Strippenkaart Basis (5 uur) kost € 275,-, wat neerkomt
op een uurtarief van € 55,-.

• De Strippenkaart Extra (10 uur) kost € 500,-, wat 
neerkomt op een uurtarief van € 50,-
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Voorwaarden

• De betaling van de strippenkaart dient vooraf te 
geschieden, met een betalingstermijn van 14 dagen. De 
strippenkaart kan pas gebruikt worden nadat de betaling 
ontvangen is.

• U kunt op ieder moment een strippenkaart afnemen.

• Een strippenkaart kan alleen gebruikt worden voor 
dienstverlening die betrekking heeft op uw eigen 
website(s) of organisatie. Doorverkoop van 
strippenkaarten of gebruik van strippenkaarten voor 
detachering of soortgelijke constructies is alleen met 
uitdrukkelijke toestemming van SWiF Webdesign 
mogelijk.

• SWiF Webdesign behoudt zich het recht voor om 
wijzigingen in de tarieven door te voeren. Dit geldt alleen 
voor nieuwe strippen; reeds aangekochte strippen zullen 
nooit in prijs wijzigen.

• Afname van een strippenkaart is niet verplicht. 
Werkzaamheden die buiten de strippenkaart vallen, 
worden gefactureerd op basis van het standaard uurtarief
van € 60,-

• Alle hier boven genoemde bedragen zijn exclusief 21% 
btw.

SWiF Webdesign / De Weegschaal 8 / 5215 MN / 's-Hertogenbosch / (073) 6 102 103 / info@swif.nl / www.swif.nl


