
   BESTELBON   

 Logistics 1  

  Prijslijst geldig vanaf 3 mei 2021  

OMSCHRIJVING  Eenheidsprijs*  Huur/jaar **  

Logistics      

Facturatie Logistics light1 (Geen extra modules)  500 €  204 €  

Facturatie Logistics1 ………………………………  950 €  360 €  

Facturatie Logistics SQL1 …………………………  1.250 €  480 €  

Voorraad.……………………………………………  550 €  228 €  

Bestellingen…………………………………………  550 €  228 €  

Lot- en serienummers (stock vereist) …………......  450 €  192 €  

Samengestelde artikelen……………………………  550 €  228 €  

Fabricatie (samengestelde artikelen vereist)….........  1.100 €  444 €  

Maten en kleuren …………………………………..  800 €  348 €  

CRM Module……………………………………….  800 €  348 €  

CRM Gezamelijke agenda en synchro Outlook7.  400 €  180 €  

Internet identificatiegegevens (voor 5 gebruikers)..  150 €  60 €  

Abonnementen…………………………………….  400 €  180 €  

Intrastat …………………………………………….  300 €  120 €  

Facturatie van de taksen…(Recupel, Bebat,…).……..  250 €  96 €  

Betalingen (voor verkooppunten + aanmaningen)….  250 €   96 €   

Cadeaubon, aankoopbon (Betalingen vereist)…….  250 €  96 €  

Banksys-verbinding (Betalingen vereist)…………..  450 €  192 €  

Domiciliëring (DOM 80 of SEPA)……..…………..  250 €  96 €  

Voertuigen (catalogus, opvolging, Carpass)……  300 €  120 €  

Elektronische identiteitskaartlezer……...…………  100 €  48 €  

Exchange EDI (dialoog tussen 2 logistics klant/lev)  550 €  228 €  

      

Extra gebruiker………..………………………….  350 €  144 €  
Extra gebruiker SQL…..………………………….  400 €  180 €  
Vertegenwoordiger pc2  (replicatie vereist)……….  350 €  144 €  
Satellietsite3  (via replicatie of T/S)……………….  950 €  360 €  
Replicatie4………………………………………….  950 €  360 €  
Beheer van meerdere sites T/S5………………….  950 €  360 €  
Bijkomend dossier6……….………………………  
  

450 €  
  

192 €  
  

 Subtotaal software       

Updateovereenkomst nieuwe versies………….  €  €  

 Totaalbedrag van de bestelling      

Bedrijf:        

Contactpersoon:      

Adres:      

Woonplaats:      

Datum:   

 
* Tarief geldig voor VZW die niet BTW-plichtig is. -40 % op de modules van Logistics 1  
** Huurvergoeding welke jaarlijks op voorhand gefactureerd en te betalen is. De huurprijs omvat de jaarlijkse updates.  
1. Standaard wordt de facturatie op één pc en voor één dossier geïnstalleerd  
2. Voor de vertegenwoordigers en handelsreizigers die eenzelfde gegevensbestand via replicatie delen. Deze kunnen enkel offertes ingeven en bestellingen opnemen. 

3. Onder satelliesite verstaat men een eenheid die tot een meerderheid van dezelfde aandeelhouders behoort doch op een andere locatie gevestigd is (geen extra pc 

inbegrepen).  
4. De replicatie laat toe om over offline satellietsites die eenzelfde gegevensbestand delen, te beschikken.   
5. Deze module is vereist om Logistics op verschillende sites te beheren.  
6. De meerderheid van de aandeelhouders moet dezelfde zijn en de dossiers moeten op dezelfde locatie beheerd worden.  
7. CRM module vereist.  

Door het ondertekenen van onderhavige bestelling verklaart u kennis te hebben genomen van de algemene verkoopsvoorwaarden van WinBooks,  

alsook van de updateovereenkomst en ermee akkoord te gaan. 



BESTELBON  
Logistics 2  

 Prijslijst geldig vanaf 3 mei 2021  

OMSCHRIJVING  
Eenheidsprijs  

  
Huur- 
prijs   

E-Commerce :       

  
Web services + link met E-commerce Prestashop ……......................................  
  
Tarieven hosting Prestashop door WinBooks:  
(Volgens de voorwaarden van het hostingcontract ondertekend door WinBooks en de klant)  
  

  

2.700 €  
  

  

  

  
1.080 €  

  

  

  

Schijfruimte  Prijs/jaar  Hoeveelheid/ 

maand  
  

Domeinnaam  Schatting aantal artikelen  

Max. 500 MB  300 €  500 MB  Niet inbegr.  <= 1.000  

Max. 1 GB  480 €  1 GB  Niet inbegr.  >1.000 en <= 3.500  
Max. 2 GB  840 €  2 GB  Niet inbegr.  >3.500 en <=7.000  

  

  
EDI      
  
EDI (Basismodule)………………………..…………………………………….  

  

1.000 €  

  
408 €  

Prijs per bericht2  (een dagboek en een verdeler)………....…………...…………  
  

500 €  
  

204 €   

Voorbeeld:   
Facturen van Delhaize en Bestellingen + verzendnota’s + facturen van Carrefour => 

1 EDI + 4 berichten  
  

Voor installatie en testen verwijzen wij u naar de tarieven van Hub (Babelway, CertiONE3, Influe, 

enz…)  

  
Totaal software  €  

Updateovereenkomst nieuwe versies ……………………………………….        €  
Totaalbedrag van de bestelling  €  

Bedrijf:  BTW:  

Contactpersoon:  Tel:                                 

Adres:  Fax:  

Woonplaats:  E-mail:  

  

Gegevens van de verdeler: MAFACT    Datum:  

  
  
  
1. Lijst van de ontwikkelaars op www.winbooks.be (in de verdelerszone)  
2. De prestaties om de boodschappen van een verdeler via specifieke Hub aan te passen en te testen, worden in regie 

gefactureerd of volgens bestek.  
3. Bij een bestelling EDI CertiOne, zijn er andere artikelen beschikbaar. Deze zijn rechtstreeks te bestellen bij CertiOne.  

De hieronder vermelde prijzen dienen als indicatie:  
Abonnement Certione Level 2: 700 €/jaar, Community fee retail : 530 €/jaar, Transactie : 0,50 €.  
  
Door het ondertekenen van onderhavige bestelling verklaart u kennis genomen te hebben van de algemene 

verkoopsvoorwaarden van WinBooks en van de updateovereenkomst en ermee akkoord te gaan.  
  

  
  

http://www.mafact.com/nl/contact-nl/
http://www.winbooks.be/
http://www.winbooks.be/
http://www.winbooks.be/

