
 Bestelformulier AccountView Solo en Team 
 Prijzen 2023 per maand 

 AccountView Solo 
 🔲 Solo Standaard  €   38,00 

 (één gebruiker, vijf administraties, debiteuren, crediteuren, sneller 
 boekingen compleet maken met AutoCodering, uitgebreide standaardrapportages, 
 eenvoudige uitwisseling met accountant) 

 🔲 Solo Standaard plus Telebankieren (bankafschriften inlezen en betaalbestanden aanmaken)  €   45,50 
 Inclusief 1 bankformaat, bank: … 

 🔲  Solo Standaard plus  Facturering (ook per e-mail)  €   45,50 
 🔲  Solo Compleet (Solo Standaard plus Telebankieren plus Facturering plus herinneringen)  €   53,00 

 Inclusief 1 bankformaat, bank: … 
 🔲 Extra bankformaat, prijs per bank: Rabo / ABN AMRO / ING / bunq / Triodos / knab / …  €     7,50 
 🔲  Solo COM Client Access License  €     7,25 

 AccountView Team 
 🔲  Team Standaard  € 110,00 

 Inclusief 1 bankformaat, bank: … 
 🔲  Bundel Financieel Team  € 107,00 
 🔲  Bundel Facturering Team  €   43,00 
 🔲  Bundel Accountancy Team  € 107,00 

 Inclusief 1 bankformaat, bank: … 
 🔲  Bundel Handel Team (incl. bundel Facturering)  € 125,00 
 🔲  Bundel Projecten & Uren Team (incl. bundel  Facturering)  € 107,00 
 🔲 Extra bankformaat, prijs per bank: Rabo / ABN AMRO / ING / bunq / Triodos / knab / …  €     8,70 

 Visma licentievoorwaarden voor AccountView 
 Bij de eerste bestelling (nieuwe klant) is ook het volgende ingevulde en ondertekende formulier vereist: 
 “Visma Ontvangst- en akkoordverklaring AccountView periodieke vergoeding” 

 Databas service – zekerheid voor een vaste prijs 
 ⬛ Databas serviceniveau Basis is onderdeel van deze bestelling  €   69,00 

 (Altijd operationeel blijven met online support, jaarlijkse online update en What’s new training) 

 Databas implementatie consultancy - snel en volledig gebruik maken van AccountView 
 Bestel online:  https://www.databas.nl/meer/regel-direct-online/bezoek-consultant/implementatie-bezoek 

 Gegevens besteller 
 Naam bedrijf:  KvK-nummer:  Telefoon: 

 Adres:  Postcode:  Plaats: 

 IBAN (op naam van hetzelfde bedrijf): 

 Naam tekenbevoegde:  E-mail: 

 Datum:  Handtekening: 

 Hiermee geef je opdracht voor de levering van een AccountView licentie, service en consultancy op afroep door Databas en geef je 
 toestemming aan Databas B.V. om incasso-opdrachten te sturen naar jouw bank om een bedrag van jouw IBAN af te schrijven wegens 
 software(huur), servicecontracten en/of verleende consultancy, en jouw bank om deze bedragen van jouw rekening af te schrijven 
 overeenkomstig de opdracht van Databas B.V. Je wordt middels een factuur van te voren op de hoogte gesteld van het te incasseren 
 bedrag. Als je het niet eens bent met deze factuur kun je dat dan al aan Databas laten weten. Als je het niet eens bent met een afschrijving 
 kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met jouw bank. Vraag jouw bank naar de 
 voorwaarden. De incassant is Databas BV, Hogehilweg 8, 1101 CC Amsterdam; KvK-nummer 33201579; incassant ID 
 NL55ZZZ332015790000. 
 Aansluitkosten €250. Wijzigingskosten €45. Prijzen inclusief levering van jaarlijkse AccountView update en tussentijdse servicepacks. 
 Aanvang huur- en serviceperiode: 1e dag van deze maand bij bestellingen die wij ontvangen tot de 15e dag van de maand, of 1e dag van 
 de volgende maand bij bestellingen vanaf de 16e. Minimale huurperiode: 12 maanden. Facturering rond de vijftiende van de maand, per 
 kwartaal vooruit, betaling per automatische incasso op de eerste van de maand. Opzegtermijn van losse modules of gehele abonnement: 2 
 maanden voor het begin van een factuurtermijn. Prijzen zijn exclusief B.T.W.. Wijzigingen voorbehouden, mrt  2023. Op deze bestelling zijn 
 de Databas software leveringsvoorwaarden en de Databas service en consultancy voorwaarden van toepassing. Door ondertekening 
 verklaar je dat deze voorwaarden ter beschikking zijn gesteld en dat je er mee akkoord gaat. Je kunt de voorwaarden tevens downloaden 
 vanaf de website. Databas BV, KvK 33201579, 020 565 91 11, sales  @databas.nl 
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