
 Bestelformulier AccountView Team 
 Uitbreidingsmodules 
 Prijzen 2023 per maand 

 Productinformatie:  https://nl.visma.com/apps-en-add-ons/accountview/accountview-modules 

 Uitbreidingen op bundel Fina  n  cieel  Uitbreidingen  op bundel Projecten & Uren 
 🔲 Uitgebreide vreemde valuta  € 39,80  🔲 Projectvoorschotten  € 39,80 
 🔲 Uitgebreide kostenanalyse  € 12,20  🔲 Urenhistorie  € 22,00 
 🔲 G-rekening  € 22,00  🔲 Declaratiehistorie  € 13,10 
 🔲 Extra single-rekening formaat, 

 bank: …  €   8,70 
 🔲 Automatische incasso  € 22,00 
 🔲  ..  goedkeurders VN Approval (p.g.)  € 10,00 
 🔲 Visma.net AutoReport  €   6,00 

 Uitbreidingen op Team Standaard  Uitbreidingen op  bundel Facturering 
 🔲 … extra AccountView gebruikers  € 12,00  🔲 Uitgebreide artikelomschrijving  € 20,00 

 (voor 3  e  , 4  e  of 5  e  gebruiker, 
 prijs per gebruiker, vanaf 6  e  op aanvraag) 

 🔲 Uitgebreide toegangsbeveiliging I  €   8,70 
 🔲 Sleutelvelden wijzigen  € 17,50 

 🔲 Implementatie toolkit  €   8,90 
 🔲 Mutatie import  € 13,10 
 🔲 Stamgegevens import  € 15,50 
 🔲 COM Client Access License  € 15,50 
 🔲 .NET Backoffice Server (BOS)  € 39,80 
 🔲 Excel addin (incl. 2 gebruikers)  € 49,00 

 🔲 … extra gebruikers (per gebruiker)  € 12,00 

 Gegevens besteller 
 Naam bedrijf:  Kvk-nummer: 

 Naam tekenbevoegde:  E-mail: 

 Datum:  Handtekening: 

 Hiermee geef je opdracht voor de levering van een uitbreiding van jouw AccountView licentie door Databas. Facturering en betaling vindt 
 plaats volgens de eerder afgegeven incasso machtiging. Uitbreidingsmodules worden automatisch in de Databas service overeenkomst 
 opgenomen. 
 Wijzigingskosten €45. Prijzen inclusief levering van  jaarlijkse AccountView update en tussentijdse servicepacks. 
 Aanvang huurperiode: 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 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, dec 2022. Op deze bestelling zijn de Databas software 
 leveringsvoorwaarden en de Databas consultancy en service 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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