Tarieven VKR Traffic
Traffic : Nieuwe licenties:
Nieuwe overeenkomsten.
(2200-1;Traffic Lite Licentie €33,88 Excl. BTW: €28,00
Dit is de goedkoopste licentie vor kleine organisaties die geen centrale en server nodig hebben.
(2200-3;Traffic Standaard Licentie €47,19 Excl. BTW: €39,00
Dit is de gewone licentie voor middelgrote organisaties die geen centrale en server nodig hebben.
(2200-9;Traffic Pro Licentie €134,31 Excl. BTW: €111,00
(2200-0; Support ter plaatse €117,31 per uur Excl. BTW: 96.69 / Antwerpen en Amsterdam: €60,00
Excl. BTW 49.59 Utrecht/ Woerden: 12,60 Excl BTW: 10:41
Komt u er niet uit tijdens de installatie of heeft u problemen met het gebruiken op u pc komen wij graag bij u langs
om dit probleem voor u te verhelpen. Hiervoor geld een uurtarief en voorrijkosten.
Dit is de ultime licentie voor grote organisaties die zowel de centrale alsmede de server willen gebruiken, maar niet
meer dan 999 verkeersregelaars of seingevers moeten beheren.
(2200-5; Traffic Telefonische Support €45.38 Excl. BTW: €37,50
Indien u een licentie bezit is support via de telefoon gratis (ook buiten openingstijden)Als u belt zal er ter controle om
een licentiecode worden gevraagd. Zonder geldige licentiecode kunnen wij u helaas niet kosteloos helpen en krijgt u
achteraf een factuur voor boven vermeldt bedrag per mail.
(2200-10; Upgrade
Indien u reeds in het bezit bent van een geldige licentie maar u wilt de mogelijkheden binnen dezelfdeTraffic-versie
uitbreiden betaald u slechts €9,50 aan administratiekosten bovenop de kosten voor de te kopen licentie. Indien u wilt
upgraden van een eerdere Traffic-versie naar de nieuwste versie betaald u slechts 30% van de licentie voor de nieuwere
versie. Plus €9,50 administratiekosten.
4501-5 Ondersteunenende dienstverlening. €40,00 Excl.BTW €33.06
Wij maken voor uw evenement een verkeersplan en nodigen de benodigde evenementenverkeeersregelaars en seingevers
(wegkapiteins uit en bieden deze een opleiding en zorgen voor de aanstelling/attest en huren beroepsmatige
verkeersregelaars in overleg met u als opdrachtgever.Wij verzorgen tevens de bebording en de benodigde schrikhekken
i.o. Met de gemeente. Wij leveren voor u op maat een offerte voor de inhuur en bebording volgens RVV1990. Wij
hebben zelf geen verkeersregelaars in loondienst, maar werken nou samen met beroepsmatige verkeersregelaars en
BRL'ers/. En evenementenverkeersregelaars.Indien u gebruik maakt van onze ondersteundende dienstverlening brengen wij
u tevens de door de vrijwilligers gemaakte reiskosten in rekening op basis van de bekende postcodes van het woon en
werkadres. De reiskosten zijn vrij van BTW en beseerd op 21c per gereden kilometers. Ongeacht het vervoersmiddel. Ze
krijgen voor hun diensten geen loon, maar verwachten wel dat de opdrachtgever zorg
draagt voor een veilige omgeving, de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering en een goede maaltijd en drinken.
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