Abonnement Ziber Webbly - aanvraag
Bedrijfsnaam:

KvK nummer:

Contactpersoon: dhr. / mevr.

Telefoon:

Adres:

Mobiel:

Postcode:

E-mailadres:

Plaats:

URL:

Neemt voor de duur van 12 maanden, ingaande op de datum van ondertekening, een abonnement op het software product
Ziber Webbly. Het Webbly abonnement bevat:

p / mnd

Webbly
Een vast pakket dat standaard alles in zich heeft.
•

Desktop/tablet website

•

Pagina’s/foto’s (60/200)

•

Mobiele website (adaptive)

•

Nieuws (onbeperkt)

•

Google optimaal

•

Video (Youtube, Vimeo, eigen)

•

Hosting

•

Downloads (20 MB)

•

Software updates

•

Social media integratie

•

Support (via chat, video, e-mail en telefoon)

•

..en meer: webbly.nl

€ 20,-

MediaPublisher (CMS)
Het Nederlandstalige CMS van Ziber waarmee u eenvoudig uw Webbly beheert.

SEO start

Nieuwsbrief

OPTIONEEL: Extra tools om uw Ziber Webbly beter vindbaar te maken in Google.
+10 pagina’s, 2 formulieren, meta-title/description/keywords per pagina.

€ 7,50

OPTIONEEL: Eenvoudig nieuwsbrieven versturen naar de bezoekers van uw
website. Informeer al uw volgers met het laatste nieuws van uw website.

€ 5,-

Op dit abonnement zijn de algemene voorwaarden van Ziber van toepassing, gedeponeerd bij de KvK Alkmaar, d.d. 7 januari 2005 - nr.
D3138. Relatie verklaart een exemplaar van deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en deze te aanvaarden. U vindt onze algemene voorwaarden op ziber.nl/voorwaarden. Prijzen zijn maandelijks en exclusief BTW. Product- en prijswijzigingen voorbehouden.

Voor akkoord namens relatie:

Voor akkoord namens Ziber:

Naam: 				Handtekening:

Maikel Bauer
Naam: 				Handtekening:

Plaats:

Plaats: Schagen

Datum:

Maatwerk grafische realisatie
Ziber vormgevers (www.ziber.nl/vormgevers) kunnen de

Ziber vormgever

grafische realisatie van deze Ziber Webbly voor u verzor-

Naam: 				Handtekening:

gen. Voor deze Ziber Webbly wordt de realisatie verzorgd

Plaats:

door deze Ziber vormgever:

Tarief:

€
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