
 

Bedrijfsnaam:_____________________  Naam:___________________   E-mail:___________________ 

 

Adres:____________________________   BTWnr.:_________________ _  Tel.:___________________  

 

Postcode:________________________   KVKnr.:___________________  Handtekening: 

 

Plaats:___________________________   Datum:__________________ 

U tekent voor deze opdrachtbevestiging en gaat akkoord met bijhorende voorwaarden. terug te vinden op www.chicomputers.nl.  

Betaling gebeurt in twee delen het 1e deel: (eenmalige kosten €               wordt in rekening gebracht na tekenen opdracht. Betaling via ideal.  

U ontvangt hiervoor een e-mailbericht van e-factuur@chicomputers.nl. De facturen hebben een  betalingstermijn van 7 dagen. Het restant wordt voldaan na  

oplevering van alle afgenomen diensten middels sepa incasso.   

 
Opdrachtbevestiging 
Opdracht incl. voorwaarden 

Contract periode, installatie service, VoIP Toestellen 

Microsoft 365 voor Bedrijven, contract periode en aansluitkosten 
Voor het inrichten van je Microsoft 365 voor bedrijven werkplek incl. overzetten e-mail en data worden er  
aansluitkosten in rekening gebracht. Deze prijs is afhankelijk van de gekozen contractperiode.  
 
Voor eventuele installatie op locatie wordt ons reguliere uur tarief in rekening gebracht. 
 
[  ]  1 jaar € 960,- excl. Btw [  ] 2 jaar € 480,- excl. Btw 

GnTel Telefonie, contract periode en aansluitkosten 
Voor het inrichten van je gnTel Telefonie pakket incl. overzetten telefoonnummers worden er aansluitkosten in 
rekening gebracht. Deze prijs is afhankelijk van de gekozen contractperiode. 
 
Voor eventuele installatie op locatie wordt ons reguliere uur tarief in rekening gebracht. 
 
[  ]  1 jaar € 125,- excl. Btw [  ] 2 jaar € 25,- excl. Btw 

VoIP Toestellen 
Als je gebruik gaar maken van VoIP Telefonie dan heb je een special VoIP Toestel nodig. We raden aan om een 
Yealink toestel te gebruiken deze werkt het beste met ons platform. 
 
[  ] Yealink VoIP bureautoestel T53W € 189 incl. btw 
 
[  ] Yealink WH62 Mono – Draadloze headset € 159 incl. btw 
 
[  ] Yealink W53P dect set basisstation incl. 1 handset € € 149,- incl. btw  (extra handset € 99,- incl. btw) 
 
 

Service en ondersteuning 
 
[  ] Via inhuurtarief: Computerhulp op afstand € 47,50 per 30 min, op locatie € 95,- per 60 min. 
 
[  ] Leden pakket start: € 99,- excl. btw per maand 
 
[  ] Leden pakket compleet, pro:  

 
Eenmalig:                                                       Aantal gebruikers: 

 
per maand:                                                   per jaar: 



 
Overzicht 
Office 365 voor bedrijven: jouw complete kantoor in de cloud 

met bedrijfs e-mail, OneDrive en alle office apps Word, Excel, PowerPoint, OneNote en Outlook. 

Voip telefonie: Zakelijk bereikbaar via een vast nummer via je vaste toestel en/of smartphone. Eenvoudig uitbellen 

met onze smartphone app, houd privé en werk gescheiden met jouw zakelijke vaste nummer. 

 
Service & ondersteuning 

Start  
(Zelfstandigen) 

Compleet  
(ZZP, Klein zakelijk) 

Pro  
(Klein zakelijk) 

Je hebt soms een hulplijn nodig voor je 
onderneming. 
Service uren 

24 Serviceuren per jaar 
max. 5 apparaten, per gebruiker 

(Windows, MacOS, iOS of Android.) 
Pro-actief beheer 

Antivirus, firewall, VPN controle 
Pro actief beheer Microsoft 365 voor 

Bedrijven, VoIP Telefonie 
Controle op driver, Windows updates 

Advies en ondersteuning 
Garantie afhandeling 

Haal- en brengservice computer,  
notebook (groot onderhoud) 

Ondersteuning met 
Microsoft 365 
Voip Telfonie 
WordPress 

Back-up & beveiliging 

Je wilt graag je ICT uitbesteden en  
focussen op je onderneming. 

Microsoft 365 standaard 
Exchange e-mail met een postvak van 

50GB (uwnaam@uwbedrijf.nl) 
Antispam, malware filter 
1000 GB cloud opslag 

Office online via de webbrowser 
Microsoft Teams 

Office 2019 voor 5 pc’s of macs en 5 
Tablets en/of smartphone 
Skykick cloud back-up 

Dagelijks een back-up van je  
e-mail en bestanden 

G-Data internet security  
Antivirus bescherming voor 3 apparaten 

Goose VPN  zakelijk 
Versleutel je netwerkverbinding 

GnTel Telefonie 
Vaste telefonie via een vast toestel  

en je smartphone 
Service uren 

24 Service uren per jaar 

Je hebt meerdere medewerkers en je 
wilt graag jouw ict uitbesteden. 

Microsoft 365 Premium 
Exchange e-mail met een postvak van 

50GB (uwnaam@uwbedrijf.nl) 
Antispam, malware filter 
1000 GB cloud opslag 

Office online via de webbrowser 
Microsoft Teams 

Office 2019 voor 5 pc’s of macs en 5 
Tablets en/of smartphone 
Skykick cloud back-up 

Dagelijks een back-up van je  
e-mail en bestanden 

G-Data internet security  
Antivirus bescherming voor 5 apparaten 

Goose VPN  zakelijk 
Versleutel je netwerkverbinding 

GnTel Telefonie 
Vaste telefonie via een vast toestel  

en je smartphone 
Service uren 

48 Service uren per jaar 

€ 99,- per maand 
excl. Btw 

€ 199,- per maand 
excl. Btw 

extra medewerker € 99,- p.m. 

€ 299,- per maand 
excl. Btw 

extra medewerker € 119,- p.m. 

G DATA Antivirus: beveiligt uw pc betrouwbaar tegen virussen en beschermt uw persoonlijke gegevens bij  
bankieren en shoppen op internet. Goose VPN: Versleutel je netwerkverbinding, veilig op public wifi en veilig online. 

Microsoft 365 
Standaard 

Microsoft 365 
Standaard + Cloud back-up 

Microsoft 365 
Premium + Cloud back-up 

Microsoft 365 
Exchange e-mail met een postvak van 

50GB (uwnaam@uwbedrijf.nl) 
Antispam, malware filter 
1000 GB cloud opslag 

Office online via de webbrowser 
Microsoft Teams 

Office 2019 voor 5 pc’s of macs en 5 
Tablets en/of smartphone 

 

 
 
 

Microsoft 365 
Exchange e-mail met een postvak van 

50GB (uwnaam@uwbedrijf.nl) 
Antispam, malware filter 
1000 GB cloud opslag 

Office online via de webbrowser 
Microsoft Teams 

Office 2019 voor 5 pc’s of macs en 5 
Tablets en/of smartphone 
Skykick cloud back-up 

Dagelijks een back-up van je  
e-mail en bestanden 

 

Microsoft 365 
Exchange e-mail met een postvak van 

50GB (uwnaam@uwbedrijf.nl) 
Antispam, malware filter 
1000 GB cloud opslag 

Office online via de webbrowser 
Microsoft Teams 

Office 2019 voor 5 pc’s of macs en 5 
Tablets en/of smartphone 

Geavanceerde beveiliging 
E-mail beveiliging 

Apparaat beveiliging 
Windows 10 voor bedrijven 

Skykick cloud back-up 
Dagelijks een back-up van je  

e-mail en bestanden 

€ 14,- per maand, p.p. € 29,- per maand, p.p. € 49,- per maand, p.p. 

Skykick Cloud back-up 
Back-up van M365 

Synology NAS 4TB 
Lokale back-up 

Skykick cloud back-up 
Dagelijks een back-up van je  

e-mail  en bestanden 
Eenvoudig beheer 

Onbeperkte back-up opslag en retentie 
Eenvoudig zoeken en herstellen 

Gratis hulp bij herstel van back-up 

Synology NAS DS220+ 
Dagelijks een back-up van je  

e-mail  en bestanden 
M365 back-up 

Dagelijks een back-up van je e-mail en 
bestanden in M365 

Time machine 
Dagelijks een back-up van je Mac mini, 

Macbook en/of iMac 
 

€ 150,- per jaar € 599,- eenmalig 

G-Data Internet security 1 jaar 
 5 apparaten 

Goose VPN Zakelijk 
 5 apparaten 

G-Data Internet security  
Antivirus, Anti-spam, bankguard, web-
browser beveiliging, mobile security. 
Voor 5 apparaten (Windows, MacOS, 

iOS, Android. 

Goose VPN  zakelijk 
Versleutel je netwerkverbinding 

Veilig op openbare wifi 
Militaire classificatie 
[256-AES] encryptie 

AVG-Proof 

€ 79,95 per jaar € 9,99 per maand 

Inhuurtarief voor ondersteuning: Computerhulp op locatie € 95,- excl. Btw per uur, Computerhulp op afstand per 

30 min € 47,50 excl. Btw. Of kies voor ons abonnement met een aantal service uren voor advies en ondersteuning.  

Service uren: Je krijgt jaarlijks een aantal service uren die je kan gebruiken voor advies en ondersteuning, zie het 

maar als een strippen kaart. 

GnTel Telefonie 
 Onbeperkt NL 

GnTel Telefonie 
Onbeperkt NL 

Zakelijk Telefoonnummer 
incl. 1 Regionaal of bestaande  

telefoonnummers. 
Gesprekskosten 

Bel naar vaste nummers en mobiele 
nummers voor een vast bedrag per 

maand. Excl. service nummers. 
Vast bellen met een  bureautoestel  

 

Zakelijk Telefoonnummer 
incl. 1 Regionaal of bestaande  

telefoonnummers. 
Gesprekskosten 

Bel naar vaste nummers en mobiele 
nummers voor een vast bedrag per 

maand. Excl. service nummers. 
Vast bellen met een  bureautoestel  

en Smartphone app. 

€ 16,50 per maand € 29,- per maand 

Skykick cloud backup: Via skykick ontvang je een extra cloud back-up van je e-mails en bestanden. Synology NAS: 
Met een Synology NAS krijg je een lokale back-up van M365, Google Drive of te gebruiken als time machine back-up. 


