
 

 

 
Prijslijst Databook-ELB 2015 

Voor het gebruik van het ELB dient gebruik te worden gemaakt van zogeheten “regels”. Deze regels worden 

doorberekend volgens onderstaande tabel. 

Wanneer de cliënt inlogt kan men het aantal gebruikte regels aflezen op de regelteller die links van het scherm 

te zien is. 

Wanneer u afnemer bent van onze producten is het gebruik van het Electronisch LogBoek de eerste keer gratis.  

 

Prijslijst regels. 
0-250 regels    € 75,00 (basis - instap aantal). 

251-500 regels    € 0,15 per regel. 

501-1000 regels    € 0,10 per regel. 

>1001-     € 0,07 per regel. 
 

Foto’s 
Voor elke bijgeplaatste foto wordt 1 regel berekend. 
1 regel met 1 foto    =2 regels 
1 regel met 2 foto’s = 3 regels 
 

Stickers 

De stickers worden afgedrukt met een Dymo 4XL printer. 
De kleur van de stickers is zwart/wit. 
 
Losse rollen stickers (225 stickers per rol) prijs per rol    € 19,95 
Wanneer de stickers door HPS worden afgeleverd zijn de kosten per sticker  €   0,15 
De verzendkosten zijn afhankelijk van de hoeveelheden. 
 
Let op: Er kunnen meerdere appendage door een sparing voeren. Dit zijn wel regels, maar er kunnen meerdere 
appendages onder 1 sticker vallen. Hierdoor zal het aantal stickers in veel gevallen minder zijn dan de 
doorvoeringen. Vraag ons voor een nadere uitleg. 
 
Stickers kunnen voordat de werkzaamheden met de sparingen starten worden geproduceerd. Neem voor een 
nadere uitleg hierover contact met ons op. 
 

Logboek compleet door ons uitgewerkt. 
Wanneer er geen tijd is om het logboek te maken bestaat de mogelijkheid deze werkzaamheden uit te 
besteden aan HPS. In dat geval dient u de stickers te plakken, eventueel foto’s te nemen en het geheel met de 
sparinglijsten naar ons toe te zenden. Wij kunnen dan het complete logboek voor u maken. 
 
De kosten van een logboek is afhankelijk van het aantal uren wat HPS maakt voor het invullen. 
 
De kosten per uur         € 37,50 
 



 

 

 

Prijzen. 
Genoemde prijzen zijn exclusief BTW. 
Prijzen vast voor 2015. 
 

Betalingen.   
Betalingstermijn is 8 dagen netto. 
 

Voorwaarden. 
Op deze diensten zijn de leveringsvoorwaarden van Hofstee Preventie Service van toepassing. Deze zijn elders 
op de website te downloaden. 
 
Op deze diensten zijn tevens de algemene voorwaarden van DATABOOK ® van toepassing voor zover ze 
betrekking hebben op het gebruik van DATABOOK-ELB. 
Deze worden op verzoek toegezonden. 
 
 


