LeadSuite® MailOnly
Kostenstructuur MailOnly en condities januari 2019
Kostenstructuur
Het maandelijkse factuurbedrag voor het gebruik van KeyWare Lead Suite volgens het volume-model is gebaseerd op het aantal pageviews per maand, en
wordt berekend op basis van onderstaande staffel:
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tot 2.000 pageviews

tot 5.000 pageviews

tot 20.000 pageviews

tot 50.000 pageviews

tot 99.000 pageviews

> 99.000 pageviews

per maand

per maand

per maand
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per maand

€ 79
1 jaar
gegevensopslag

€ 119

€ 149

€ 219

€ 349

maatwerk

1 jaar
gegevensopslag

1 jaar
gegevensopslag

1 jaar
gegevensopslag

2 jaar
gegevensopslag

2 jaar
gegevensopslag

max. 1 website

max. 2 websites

max. 3 websites

max. 3 websites

max. 4 websites

max. 4 websites

De genoemde maandbedragen gelden bij een abonnement van 3 maanden. Als je een jaarabonnement afsluit, krijg je 15% korting op je factuur
Wat je krijgt
Je ontvangt dagelijks een gedetailleerd rapport in PDF-formaat van de bedrijven die je website bezocht hebben en welke pagina’s ze bekeken hebben. Op
maandag ontvang je ook een gecomprimeerd weekoverzicht. De rapporten kunnen kosteloos naar meerdere mailadressen gestuurd worden. Wil je de
bezoeken in liever in CSV-formaat ontvangen, dan kan dat ook. Kosteloos.
Uitgebreidere functionaliteit
Wil je alleen of met je team gebruik maken van onze desktop app voor de opvolging van de websitebezoeken, neem dan contact met ons op.
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Condities
Overeenkomst
Voor het gebruik van LeadSuite wordt een overeenkomst aangegaan voor de duur van 3 maanden of 1 jaar met een proeftijd van 2 weken. Dat betekent dat
de overeenkomst aan het einde van de proeftijd door beide partijen ontbonden kan worden zonder opgaaf van redenen.
Overige condities
1. Met het (laten) plaatsen van de meetcode van LeadSuite op de pagina’s van de website van Gebruiker, gaat deze akkoord met de condities voor een
licentie van LeadSuite.
2. De licentievergoeding wordt maandelijks automatisch geïncasseerd op basis van de onder “kostenstructuur” beschreven componenten
3. Indien geen toestemming wordt gegeven voor automatische incasso, worden de kosten voor het abonnement vooruit gefactureerd.
4. Inbegrepen in de licentievergoeding zijn het onderhoud en upgrades van functionaliteit van de software.
5. Indien van toepassing, wordt oor het installeren van de LeadSuite desktop app een vergoeding berekend van € 60,- per werkstation.
6. Na de eerste contractperiode van 3 maanden is de overeenkomst per maand opzegbaar. De opzegtermijn is 1 maand. Opzegging dient schriftelijk of
per email (info@keyware.nl) te gebeuren.
7. LeadSuite is een ontwikkeling van KeyWare B.V. te Leusden. KeyWare betrekt voor haar producten gegevens uit onder andere openbare bronnen,
zoals mogelijk de website van een bedrijf dat als bezoeker wordt herkend. Het kan in de praktijk in zeldzame gevallen ook gebeuren dat een bedrijf
foutief als bezoeker wordt herkend. Hoewel KeyWare zich inspant om aangeboden gegevens actueel en correct te laten zijn, is dit niet te garanderen.
KeyWare kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor tijdsverlies of andere schade die Gebruiker opdoet bij het opvolging geven, op welke wijze dan
ook, met gegevens die niet actueel of correct zijn, of door het niet beschikbaar zijn van LeadSuite.
8. Met de ingang van ieder kalenderjaar kan inflatiecorrectie worden toegepast conform CBS-Consumentenprijsindex.
9. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
10. Op de dienstverlening zijn de Algemene Voorwaarden van KeyWare B.V. van toepassing. Deze staan vermeld op de website en kunnen ook worden
opgevraagd.
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