Onze kosten
Vanaf 01/01/2021

“We willen steeds zo transparant mogelijk zijn, dus vandaar bezorgen wij u onderstaande
zaken alvorens u met ons in zee gaat en we samen een leuke samenwerking opzetten”.

I.

VASTE KOSTEN

Voor de meeste zaken werken wij met “vaste kosten”. Op die manier weet u als klant goed waaraan u
begint en kan u perfect uw evenement gaan budgetteren. Zo worden bijvoorbeeld vaste kosten in
rekening gebracht voor het huren van een stand, een paviljoen, een conferentieruimte en ga zo maar
verder.
De vaste kosten worden (samen met eventuele andere kosten) op de offerte vermeld en zijn in se
onveranderlijk.

II.

UURTARIEVEN – MAATWERK (OF ANDERE)

In de zaken waarin gewerkt wordt aan uurtarief zoals maatwerk bijvoorbeeld, rekenen wij (Fairtual dus,
we gebruiken verder steeds de term “wij” voor alle duidelijkheid) een uurtarief aan van 150 EUR excl.
BTW. Het dagtarief bedraagt 1.200 EUR excl. BTW.
Wanneer u ons bijvoorbeeld verzoekt om een stand op maat te maken of een extra functionaliteit te
ontwikkelen, dan zullen wij in eerste instantie een inschatting maken van het aantal uren (of dagen) die wij
nodig hebben voor deze ontwikkeling(en). U zal dan een offerte ontvangen, waarop een aantal uren (of
dagen) vermeld staan. Let er wel op dat dit steeds een inschatting betreft. Dat betekent dus dat er ofwel
meer werk, of minder werk is en dat er bijgevolg respectievelijk meer of minder kan gefactureerd worden.
Onze mensen zijn ondertussen in staat om correcte inschattingen te kunnen maken, maar het gebeurt
soms dat onze klanten om extra aanpassingen vragen of niet de zaken aanleveren die wij nodig hebben
voor de ontwikkeling.
De uurtarieven zijn eveneens van toepassing wanneer u onze specialisten contacteert (zie details op pagina
4).
III.

VERPLAATSINGSKOSTEN

Als ecologisch bedrijf houden we er niet zo van te reizen. Reizen zorgt ervoor dat we niet op kantoor
kunnen werken, dus rekenen we verplaatsingskosten aan 0,75 € / km (inclusief reistijd).

Gezien we in de offertefase geen rekening kunnen houden met eventuele verplaatsingen die “moeten”
gemaakt worden, worden verplaatsingsonkosten niet opgenomen in de offerte. Ze worden wel nadien
gefactureerd.
IV.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Al onze prestaties worden uitgevoerd onder toepassing van de Algemene Voorwaarden.

