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Onderhoudsabonnement: Pakket Compleet 

 

MFA Design zal zorgen voor 

1. Het onderhoud van de website:  

www.voorbeeld.nl 

Duur van de overeenkomst 

Dit onderhoudsabonnement wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden. Als er 

tenminste 2 maanden voor de vervaldatum geen opzegging is, zal het abonnement 

stilzwijgend verlengd worden met 12 maanden. 

Bij een eerder beëindiging van dit abonnement of bij een eventuele stopzetting van de 

website zal er geen terugbetaling plaats vinden van reeds betaalde bedragen. PRIJS 

De kosten voor dit onderhoudsabonnement bedragen € 60,00 per maand excl. btw en 

dienen vooraf te worden voldaan. Er zal hiervoor jaarlijks of maandelijks een factuur worden 

opgemaakt. 

Inbegrepen in het onderhoudsabonnement 

• 1 x per week updaten van Wordpress, plugins en themes. 

• 1 x per dag een back-up van de website. 

• 1 x per week het opruimen van spam. 
 

• Live ondersteuning tijdens kantooruren. 
 

• 30 minuten technische ondersteuning per maand.                                          

Deze technische ondersteuning kan zijn: 

o Het uitvoeren van wijzigingen aan het design van de website (bijvoorbeeld 

uitbreidden van de website met nieuwe menu items/pagina’s). 

o Bijwerken van inhoud van de website (bijvoorbeeld wijzigen en/of publiceren 

teksten, foto’s blogberichten, evenementen). 

o Op maat maken van afbeeldingen voor publicatie op de website. 
 

• Heb je meer dan 30 minuten technische ondersteuning per maand nodig? Dan wordt 

hiervoor een offerte opgesteld en ontvangt u 10% korting op het initieel geoffreerde 

bedrag. 
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Uitgesloten in het onderhoudsabonnement 

• Het aanmaken van content, zoals het schrijven van de teksten. Deze service kan wel 

als bijkomende optie geleverd worden. 
 

• Het zoeken of het maken van foto’s. Deze service kan wel als bijkomende optie 

geleverd worden. 

Wilt u gebruikmaken van ons onderhoudsabonnement, dan verzoeken wij u contact met ons 

op te nemen. 

Op dit onderhoudsabonnement zijn de algemene voorwaarden van MFA Design van 

toepassing die u kunt vinden als bijlage en op onze website (https://mfadesign.nl).  

We kijken er naar uit om het onderhoud voor uw website in beheer te nemen! 

https://mfadesign.nl/
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