Prijslijst 2019
We bieden drie abonnementsvormen aan:




Het basisabonnement: betalen per inkomend gesprek. Voor de ondernemer die in principe zelf
zijn telefoon aanneemt en alleen doorschakelt wanneer hij niet bereikbaar is, de ZZP-er en de
startende ondernemer.
Onze business abonnementen: de zekerheid van een vast bedrag per maand.

Basis
U wilt de garantie dat uw telefoon professioneel wordt beantwoord. Voor ondernemingen die weinig
telefoon verwachten is het basis abonnement zeer geschikt. U betaalt voor een maandelijkse aansluiting
en een vast bedrag per inkomend gesprek.
Prijs per maand
€ 30,-

Aantal gesprekken
0

Kosten per gesprek
€ 2,50

Business
Betaalt u liever een vast bedrag per maand? Kies dan uit een van onze voordelige vaste
abonnementsvormen. Wanneer u het aantal gesprekken overschrijdt zijn de kosten € 1,50 per gesprek
voor elk gesprek boven het abonnement. Mocht dit regelmatig gebeuren, dan hebben wij overleg over
een hoger abonnement.
Prijs per maand
€70,00

Aantal gesprekken*
35

€140,00

75

€170,00

100

€255,00

160

€375,00

250

*Het maximale aantal gesprekken per maand

Er zijn ook tussenliggende abonnementen mogelijk.
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Abonnementen zijn inclusief:
 Professioneel opnemen van uw telefoon
 Een eigen nummer om naar door te schakelen
 Per mail doorgeven van bericht
 De noodzakelijke bedrijfsinformatie, die wordt opgenomen in ons berichtensysteem
Abonnementen zijn exclusief:
 21% BTW
 Telefoonkosten van uw gesprekken na het doorverbinden*
 Gesprekken boven het aantal gesprekken van uw abonnement
Extra dienstverlening
 Agendabeheer: prijs in overleg
 Secretariële werkzaamheden: prijzen in overleg
 Het is mogelijk, in plaats van het doorschakelen van een eigen nummer, een nummer van
Secuur af te nemen:
Dit is dan een 055-nummer. Kosten €7,50 extra per maand (dit blijft altijd een nummer
van Secuur en kan niet meegegeven worden)

*Telefoonkosten doorberekenen bij doorverbinden.
Bij het doorverbinden komen de telefoonkosten van het gesprek bij Secuur terecht. Vandaar dat wij
deze doorberekenen.
Opzegtermijn
Wij hanteren een opzegtermijn van één maand.
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