
 

 

Helder Support Contract 

    

 

Bedrijfsgegevens 

 

Bedrijfsnaam    Contactpersoon   

                  

Adres     Functie   

                  

Postcode    Telefoon   

                  

Plaats    Mobiel   

                  

Telefoon     E-mail   

                  

Fax             

                  

KvK nummer             

                  

BTW nummer             
 
 
1. Remote support en support op locatie zonder abonnementsvorm 

 
- uurtarief €82.50 ex. Btw 
- voorrijkosten €82.50 
 
2. Remote support en voorrijkosten via 10 strippenkaart 

 
- uurtarief €75,00 ex. btw 

- voorrijkosten €75,00 ex btw 
 

3. Helder Remote support (ingeval van VoIP en hosted oplossingen) 

 
- Helder Managed Voice gebruiker voor €25,00 per maand in inclusief hardware, installatie en remote support. 
- Helder Managed Voice gebruiker voor €10,00 per maand en los Helder Remote support voor €5,00 per maand. 
Hier valt onder: 
• Het remote ondersteunen van storingen; 
• Wijzigingen in het nummerplan; 
• Aanmaken van nieuwe gebruikers en configuratie van het nummerplan (normaal eenmalige kosten van €75,00 

per gebruiker); 
• Inspreken en configureren van bandjes voor feestdagen. Deze dienen wel minimaal 2 dagen van te voren te 
worden aangevraagd anders geldt best effort principe. Professioneel laten inspreken is op aanvraag; 
• In geval we een storing of situatie remote niet kunnen oplossen en we op locatie moeten komen dan wordt de 
arbeid op basis van nacalculatie en 1 uur voorrijkosten in rekening gebracht. Het strippenkaart tarief van €75,00 per 
uur is dan van toepassing in plaats van het normale tarief van €82,50 per uur. 
• Op onze abonnementen is een fair use policy van kracht. Jaarlijks wordt met u het contract geëvalueerd en 

gekeken in hoeverre we het in de huidige vorm kunnen voortzetten of dat er een aanpassing van toepassing is. 

• Het abonnement is maandelijks opzegbaar voor het einde van de maand. Indien opgezegd zullen 
werkzaamheden tegen het normale tarief worden doorberekend. 
 
4. Helder Managed Router 

 
- Helder Managed Router – Inclusief router  voor €25,00 per maand voor 36 maanden. 
Dit is inclusief de router, installatie en aanmelding van de router op ons monitoring systeem. Zodra deze in storing 
valt krijgen wij een melding, verwittigen we de klant en pakken dit op. Dit abonnement is inclusief 1 uur support per 

aangemeld incident. 
 
- Helder Managed Router voor €5,00 per maand, maandelijks opzegbaar. 
Dit is alleen de aanmelding op ons systeem. Zodra deze in storing valt krijgen wij een melding, verwittigen we de 
klant en pakken dit op. Dit abonnement is inclusief 1 uur support per aangemeld incident. 
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5. Helder zicht abonnementen voor ondersteuning bij mobiele abonnementen en hardware 

 
- Helder Basis Zicht 
- Helder Cilinder Zicht 
- Helder Prisma Zicht 
Voor meer informatie zie Leaflet.  
 
Service wordt geboden op werkdagen tussen 08:00 en 17:00. Alle meldingen worden binnen 1 uur opgepakt. Er wordt 

gestreefd naar een remote oplostijd binnen 8 uur tenzij we op locatie moeten komen.  
 
Voor optie 3 en 4 geldt,  in geval van storingen buiten werktijden, een Best Effort dienst die bereikbaar is via het 
antwoordapparaat toets 9.  
 

24/7 support is mogelijk in combinatie met andere support varianten. Hiervoor worden separate contracten afgesloten 
die op maat worden opgemaakt op basis van de systemen die bij de klant draaien. 

 
 
Gekozen optie 
 

 

Voorbeeld: 
 
Support contract  2017 
 
1) Remote support en support op locatie zonder abonnementsvorm 
- uurtarief €82.50 ex. Btw 
- voorrijkosten €82.50 

 
 

 
 
Ondertekening 
 

Namens  
 

Namens Helder telecom 

Naam  Naam  

Functie  Functie  

Plaats  Plaats  

Datum  Datum  

Handtekening 
 
 

 Handtekening  
 
 
 

 


