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ServicePlus aanbieding 
 
«Bedrijfsnaam» 
Geachte «Aanhef» «achternaam» 
 
In de afgelopen jaren is het aantal klanten van PPYNENBURG.NL aanzienlijk toegenomen.  
De laagdrempeligheid, deskundigheid en snelle persoonlijke service, zijn kenmerken die door 
klanten zeer gewaardeerd worden. Het continue en zorgeloos kunnen gebruiken van de IT-
omgeving is voor steeds meer ondernemers vandaag de dag van cruciaal belang.  
 
Om daar nog meer inhoud aan te geven is voor de klanten van PPYNENBURG.NL een 
ServicePlus contract ontwikkeld. Hiermee worden de kosten voor u beter beheersbaar en de 
betrouwbaarheid van de IT-omgeving hoger. Het voordeel voor PPYNENBURG.NL is dat er meer 
structuur in de werkzaamheden kan worden gerealiseerd, wat weer in uw voordeel werkt.  
 
Wat houdt ServicePlus in: 

1. Eerstelijnshulp, telefonisch of op afstand volgens ‘fair use policy’ (*1); 
2. Jaarlijks onderhoud (t.w.v. € 80,-) in de werkplaats van PPYNENBURG.NL (*2); 
3. PPYNENBURG.NL is uw vraagbaak en adviseur voor al uw IT-zaken; 
4. PPYNENBURG.NL houdt u via sociale media op de hoogte van IT-ontwikkelingen; 
5. De beheersbaarheid van uw IT kosten worden aanzienlijk verhoogd,  

(U ontvangt alleen nog een factuur voor onderdelen en extra diensten). 
 

*1  Fair use policy: In gewoon Nederlands, binnen normale grenzen: gemiddeld 1 à 2 keer per maand. 
*2  Afleveren en binnen 24u weer afhaal gereed, in overleg is dat ook in het weekend mogelijk.  
      Indien u kiest voor onderhoud op locatie, reken dan op 1,5 tot 2u per systeem. 

 

Wat kost het serviceplus contract 
Voor slechts € 10,- per maand per systeem, kunt u een ServicePlus contract afsluiten bij 
PPYNENBURG.NL. Meerprijs voor onderhoud op locatie: € 2,- per systeem per maand (incl. 
reiskosten). Bij meerdere systemen gelden aantrekkelijke kortingen.  
Genoemde prijzen zijn excl. btw. 
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Periodieke factuur: 
U krijgt hiervoor op de 1e dag van de maand een factuur met een betalingstermijn van 8 dagen. 
U kunt kiezen uit maandelijks, 2-maandelijks, per kwartaal, per half jaar of per jaar.  
Maakt u geen keuze, dan wordt dat automatisch maandelijks. 
Uiteraard kunt u dit ServicePlus contract beëindigen voordat de volgende periode aanbreekt.  
 
Graag ontvang ik van u het gedeelte onder de streep ingevuld per mail (scan) of post met uw 
gegevens en uw keuze.   
 
U ontvangt vervolgens een passend voorstel voor een persoonlijke overeenkomst met een 
machtiging voor een maandelijkse factuur. Na ontvangst van de door u getekende 
overeenkomst krijgt u van mij nog een formele bevestiging voor uw administratie. 
 
Voor het ingaan van de overeenkomst is het wel nodig dat het systeem in goede orde is. Dat wil 
zeggen dat die goed behoort te functioneren op de ingangsdatum van deze overeenkomst.  
Zo nodig doe ik voorafgaand daaraan een inspectie met updates e.d. met een factuur. 
 
 

Mocht u vragen hebben, dan mag u altijd contact met mij opnemen. 
 
 
Met vriendelijke groeten,  
 

Pieter Pijnenburg 
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Gelieve de grijze velden in te vullen, zover van toepassing. 

Ik kies voor (aankruisen):     

1  
Zoals nu, op basis van nacalculatie 
uurtje factuurtje. 

2   
Serviceplus contract met onderhoud  
voor € 10,- per maand per systeem 

3   
Serviceplus contract met onderhoud op locatie  
voor € 12,- per maand per systeem 

 

Indien u gekozen hebt voor optie 2 of 3, dan de overige velden aanvullen, zover van toepassing. 

Bedrijf:   «Bedrijfsnaam»  € 0,00 

Naam:  «voornaam» «achternaam»   

Adres:    «Adres» 
  

Postcode:    «Postcode» 
    

Plaats:    «Plaats» 
   

E-mail:   «email» 
  

Telefoon:     
    

Mobiel:     
    

 
               

Apparaat 
PC, Mac, Nas etc. 

K
o

rt
in

g 

MERK 
HP, Dell, Apple ect. 

TYPE 
Model of typenummer 

Serienummer 
Indien te achterhalen 

       

 2%      

 5%      

 10%      

 15%      

 20%      

 25%    

Hebt u meer systemen, dan kan uw korting oplopen tot 45%. 

Gewenste ingangsdatum:   

Factuur 
per: 

  1     2     3    6    12 
  maanden ( x )  

 
Hebt u nog vragen, dan mag u uiteraard gerust contact met mij opnemen.  
Bedragen zijn per systeem, excl. BTW. 
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