Maart 2018.
Health Software software tarieven:
Produkt aanschaf (A)
en Maand tarieven software huur en update en support abonnementen (B) .
---------------------------------------------------------------------------

A. Health Software producten, ( eenmalige aanschaf Picture-modules (standaard
2.50 per picture )
plus 2 jaar abonnement ( software-huur) ).
(try-out versie : www.exercise-assistant.com/tvers/exercise_1176_ne_inst.exe)
-------------------------------------------------1. Exercise-Assistant - Basic: met Picture module basic:
Training schemas, fit-test en voedingrapporten, aanschaf Picture module basic
(432 pictures )
( Cardio en fitness
toestellen en basis fitness oefeningen),
inclusief 2 jaar Basis abonnement
Basis abonnement (B-2) (twv 4.00 p.m. ) =>
864 euro
( 2 euro per picture )
2. Exercise-Assistant Plus: - met Picture module basic en Picture module
Advanced :
Picture module basic (432 pictures ) + picture module advanced fitness (146
pictures)
=> 1156 euro.
( 2 euro per picture )

B. Health Software - Abonnements-vormen / maand-kosten ( software huur ):
-------------------------------------------------------------1. Plus abonnement:
17.30 EXCL 21% BTW per maand. *Toegang tot nieuwe generatie software, men mag
het
installeren op meerdere computers ,
en men krijgt hiervoor ook nieuwe oefening-afbeeldingen bv (recentelijk 300
afbeeldingen Cross fit, Trx Suspension, en
Kettlebel), alles wat het basis-abonnement bevat plus:
agenda / rooster / reserverings systeem, klant-volg en pasjes systeem,
sepa incasso systeem, boekhouding functies,
voorraad beheer, kassa systeem, oefeningen QR-sleutel systeem , massa mail
functies.
2. Basis abonnement:
8.30 EXCL 21% BTW per maand. *Toegang tot nieuwe generatie software inclusief
garantie tot werking op meerdere systemen, Training schemas, Fit-test en
voedingrapporten en mail-functies.
* bij aanschaf van een programma is dit bedrag na de eerste 2 jaar 4.15 euro ipv
8.30.
(50 procent korting als gevolg
van produkt aanschaf )
(bij aanschaf van een programma is de eerste 2 jaar software huur en abonnement
inbegrepen )

* voor alleen het gebruik van training-schemas ( zonder fit-test , zonder
voedings functies en zonder mail functies)
is dit bedrag 5 eu p.m.
* voor alleen het gebruik van de Fit-test ( zonder training en voeding functies
en zonder mail functies) is
dit bedrag 3 euro per maand . Hierop geldt nog 50 procent korting als gevolg
van aantoonbare produkt aanschaf (bv een picture module )
. Dus na de eerste 2 jaar is dat het maximale maandbedrag
voor de software huur indien er een picture-module was aangeschaft.
3. StayOn abonnement:
(minimum) 3.00 EXCL 21% BTW per maand. *Software blijft werken in de staat zoals
die nu is,
zonder verdere support of updates.
( bedrag is voor werkend houden van de servers ) , geldt alleen voor de oude
versie software.

