
 

 
 

 

SMARTIQ VOF – Bijsterhuizen 2414 – 6604LL – WIJCHEN – WWW.SMARTIQ.NL – 085-8770990 

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW – drukfouten voorbehouden - onze algemene voorwaarden zijn van toepassing 

TARIEVEN JULI 2022 

Uurtarief: 

Uurtarieven                Prijs per uur  

Uurtarief hoog          €90,- 

Uurtarief laag          €75,-  

Uurtarief laag met korting        €60,- 

 

Systeembeheer en helpdesk: 

Systeembeheer en helpdesk       Prijs per werkplek  

Basis werkplekbeheer         €5,- 

Werkplekbeer+ en helpdesk+ (systeembeheer en helpdesk per computer)  €12,50 

 

Cloud diensten: 

Microsoft 365       Frequentie  Prijs  

Exchange online plan 1      per maand  €5,- 

Microsoft 365 business standaard    per maand  €12,50 

Hosted spamfilter per domein     per maand  €10,- 

 

Hosted backup  NAS      Frequentie  Prijs 

Small (75GB)       per maand  €10,- 

Medium (150GB)      per maand  €15,- 

Large (200GB)       per maand  €25,- 

 

Hosted backup  SERVER      Frequentie  Prijs 

Small (75GB)       per maand  €12,50 

Medium (150GB)      per maand  €25,-- 

Large (200GB)       per maand  €33,-- 

Backup op maat >200GB     per maand  Op aanvraag 
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Software       Frequentie  Prijs 

Kaspersky antivirus 5 licenties     per maand  €12,50 

Kaspersky antivirus >5 licenties prijs per stuk   per maand  €2,50 

 

Websitehosting en Domein registratie    Frequentie  Prijs 

Website hosting small 100MB     per jaar   €30,- 

Website hosting medium 250MB    per jaar   €40,- 

Domeinregistratie .nl domein     per jaar   €15,- 

Domeinregistratie .de domein     per jaar   €21,- 

Domeinregistratie .be domein     per jaar   €21,- 

Domeinregistratie .com domein    per jaar   €20,- 

Domeinregistratie .net domein     per jaar   €22,- 

Domeinregistratie .nu domein     per jaar   €32,- 

Domeinregistratie .eu domein     per jaar   €18,- 

Domeinregistratie .info domein     per jaar   €22,- 

 

SSL certificaten       Frequentie  Prijs  

Comodo enkel domein positive SSL    per jaar   €30,- 

Comodo enkel domein positive SSL extra veilig   per jaar   €110,- 
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VOIP: 

VOIP centrale op locatie     Frequentie  Prijs 

VOIP bellen (SIP TRUNK)     per maand  €5,15 

Aanschafkosten Simpele centrale    eenmalig  €250,- 

Aanschafkosten Geavanceerde centrale    eenmalig  €750,-  

VOIP in de cloud      Frequentie  Prijs 

Centrale max 4 gelijktijdige gesprekken    per maand  €36,05 

Centrale max 8 gelijktijdige gesprekken    per maand  €40,17 

Centrale max 16 gelijktijdige gesprekken   per maand  €77,25 

Centrale max 30 gelijktijdige gesprekken   per maand  €164,80 

Belkosten       Frequentie  Prijs 

Starttarief       per gesprek  €0,06 

Bellen naar vast       per minuut  €0,019 

Bellen naar mobiel      per minuut  €0,08 

Belkosten afkopen fair-use 4000 minuten   per maand  €39,- 

Nummerblokken       eenmalige prijs        prijs per maand 

Enkelvoudig nummer      €20,-   €5,15 

10 nummerblok      €25,-   €15,45 

100 nummerblok      €75,-   €41,2 

Mobiele telefonie Vast/mobiel integratie   Frequentie  Prijs  

Onbeperkt bellen zonder data     per maand  €20,60 

Onbeperkt bellen met 5GB data    per maand  €30,90 

Onbeperkt bellen met 10GB data    per maand  €41,20  
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Internet: 

Internet    Eenmalige kosten Frequentie  Prijs 

Koper KPN: 

VDSL 30/3     €50,-  per maand  €41,20 

VDSL 50/10     €50,-  per maand  €61,80 

VDSL 100/20     €50,-  per maand  €66,95 

BVDSL 100/20     €150,-  per maand  €72,10 

BVDSL 200/60     €150,-  per maand  €77,25 

Glasvezel KPN: 

FTTH 50/50     €50,-  per maand  €51,50 

FTTH 100/100     €50,-  per maand  €56,65 

FTTH 200/200     €50,-  per maand  €66,95 

FTTH 500/500     €50,-  per maand  €82,40 

Glasvezel zakelijk: 

FTTO        per maand  op aanvraag 

 

Hard- en software: 

Hardware          Prijs 

Fritzbox (pairbonding modem)        €250,- 

Fritzbox           €150,- 

Fritzbox repeater         €75,- 

FTTH NT          €99,- 

 


