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Lay-out wijzigingen  

Het is mogelijk om de lay-out van Databook ® op maat te maken. Uw eigen NAW gegevens 
en logo kunnen daarvoor worden gebruikt. Veranderingen aanbrengen binnen de standaard 
lay-out zoals het bijplaatsen van opties is ook mogelijk, voor deze werkzaamheden wordt 
een offerte gemaakt met daarin uw wensen verwerkt.  

 
Eigen website  
Uw logboeksysteem kan op een website worden geplaatst die specifiek voor u is. De naam 
van uw bedrijf aangevuld met log.nl zal in de regel de URL van deze website zijn. De kosten 
voor deze service zijn opgenomen in het jaarlijkse abonnementsgeld.  

 
Pakketten 
Databook ® biedt drie pakketten aan: 

 

Lite 

Binnen het Lite pakket kunt u: 

• Stickers aanmaken 

• Logboek afdrukken 

 

Standard 

Binnen het standard pakket kunt u: 

• Stickers maken 

• Een logboek afdrukken 

• Een back-up op eigen computer maken 

• Calculaties maken 

• Offertes maken 

• (proforma) Facturen maken 

• Defecten/doorbraken melden via het systeem 
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Premium 

Binnen het premium pakket kunt u: 

• Stickers maken 

• Een logboek afdrukken 

• Een back-up maken op eigen computer  

• Calculaties maken 

• Offertes maken 

• (proforma) Facturen maken 

• Defecten/doorbraken melden via het systeem 

• Tekeningen inladen en bewerken 

• Bij gebruik van een laptop offline werken 

 

 

Wat kost het en hoe werkt het? 

U schaft het logboek aan met de specificaties zoals omschreven onder het kopje “Pakketten” 

 

De kosten voor het aanschaffen van een pakket zijn: 

 

Lite  

Aanschaf €500,00 

Abonnement per jaar €720,00 

Aanschaf regels zie tabel 

 

Standard 

Aanschaf €1.000,00 

Abonnement per jaar €720,00 

Aanschaf regels zie tabel 

 

Premium 

Aanschaf €1.500,00 

Abonnement per jaar €720,00 

Aanschaf regels zie tabel 
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Aankoop regels 
 

Eenmalige 
aanschafkosten 

Aantal zonder foto Aantal met 1 foto Aantal met 2 foto’s 

€700,00 5.000 2.500 1.250 

€1000,00 12.000 6.000 3.000 
€1500,00 30.000 20.000 10.000 

 

Genoemde bedragen zijn exclusief BTW. 

 

Hoe werkt het? 

• Wanneer u een logboek aanschaft, zal er een website op naam van uw bedrijf 

worden aangemaakt. De website eindigt altijd met [bedrijfsnaam]-log.nl. Hiermee 

wordt het logboek gepersonaliseerd en zal het de uitstraling van het bedrijf krijgen. 

Op de eigen website kan er een vermelding met een link worden geplaatst, of er kan 

een koppeling worden gemaakt, wat u wenst. 

• Voor het printen van de stickers adviseren wij een zebra labelprinter, maar het kan 

ook met een bestaande printer. E.e.a. zoals u dit zelf wenst in te vullen. 

• Als er regels zijn aangeschaft kan worden begonnen met het aanmaken van 

logboeken.  
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