Tariefkaart Isabel 6 – Klant
Deze Tariefkaart maakt deel uit van uw overeenkomst met Isabel N.V. voor het gebruik van Isabel 6 en geeft een
overzicht van de prijzen voor dit product1.

1.
1.1.

Licentiekosten2
Isabel Secured Access
▪

▪

▪

1.2.

1.3.

10,57€

Isabel OfficeSign 6.0
 Bevat een digitaal certificaat en beveiligde internetverbinding (via uw eigen
internetprovider)
 Laat toe toegang te krijgen tot applicaties van derden die OfficeSign 6.0
ondersteunen (zoals bepaalde eGov applicaties)
Isabel Zoomit
 Ontvangen, raadplegen, afdrukken, betalen (mits Standard Module actief) en
ordenen van elektronische documenten zoals facturen.
Bijkomende beveiligingscomponenten

Standard Module
▪

Inbegrepen:
15,44€
 Beheren van een onbeperkt aantal rekeningen bij één bank
 Ingeven en importeren van Europese (SEPA) en buitenlandse overschrijvingen (nonSEPA)
 Raadplegen en ondertekenen van verrichtingen
 Raadplegen van rekeningafschriften

▪

Opties:
 Per bijkomende bank (vanaf de tweede bank)

11,79€



MultiSign: delen begunstigden, lijst ondertekenaars, uitnodigen per email



Exporteren van rekeninginformatie naar uw boekhoudpakket



Isabel Go: de Isabel-knop in uw boekhoudpakket

12,06€



Ingeven en importeren van domiciliëringen

12,06€





Importeren van cheques en andere bankbestanden
Isabel Offline Reporting: synchroniseren en rapporten aanmaken
Isabel Connect: uw ERP-, boekhoud- of bedrijfsapplicatie verrijkt met de
multibankingfunctionaliteiten van Isabel 6 via API’s

12,06€
9,64€

2,42€
2,26€
20,00€

Signing Module (enkel mogelijk in een abonnement met minstens één actieve gebruiker met
een Standard Module)
▪

▪

Inbegrepen:
 Raadplegen en ondertekenen van verrichtingen
 Raadplegen van rekeningafschriften
Opties:
 Per bijkomende bank (vanaf de tweede bank)

15,44€

11,79€

1

Deze prijzen zijn exclusief BTW en kosten van derde partijen. Prijzen geldig vanaf 1 januari 2022 en onderworpen aan indexatie en wijzigingen
overeenkomstig de overeenkomst betreffende het gebruik van Isabel 6, die kan worden geraadpleegd op www.isabel.eu/juridischeinformatie.
2
Alle licentiekosten zijn per gebruiker en per maand.
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Materiaalkosten3

2.
2.1.

Isabel kaartlezer4

2.2.

Isabel SmartCard - standaard leveringstermijn

2.3.

3.

Isabel SmartCard - dringende levering

53,80€
41,62€

5

322,78€

Dienstenkosten
3.1.

On-site standaard interventies6 en training
Voor het eerste uur, incl. verplaatsingskosten binnen België
Per bijkomend begonnen uur

3.2.

175,00€
75,00€

On-site niet-standaard interventies7 en consultaties
Prijzen op aanvraag en berekend overeenkomstig de ‘Rate Card - Man Day Fees’

3.3.

Papieren factuur

3,65€/factuur/maand

De facturen van Isabel N.V. worden elektronisch verzonden via Zoomit of Peppol. Enkel op
expliciet schriftelijk verzoek van de Klant zal de elektronische factuur vervangen worden door
een papieren factuur.

3.4.

Duplicaat factuur

3.5.

Ad hoc aanvragen van historiek rapporten7

7,41€/factuur

Prijzen op aanvraag

3

Prijzen per stuk en levering enkel in België.
Prijs per stuk, behalve bij de eerste bestelling door een nieuwe gebruiker, dan is de Isabel kaartlezer kosteloos.
5 Dringende leveringen zijn slechts mogelijk bij bepaalde banken. Gelieve uw hoofdbank te contacteren voor meer informatie en de voorwaarden.
6 Afhankelijk van de (technische) vereisten van de aanvraag van de Klant, zal Isabel de aanvraag van de Klant definiëren als standaard of als nietstandaard interventie. Een interventie wordt gedefinieerd als standaard wanneer, bijvoorbeeld, de Klant Isabel 6 niet geïnstalleerd krijgt op zijn
computer door een conflicterende software. Een interventie wordt gedefinieerd als niet-standaard wanneer, bijvoorbeeld, de interventie gerelateerd
is aan Isabel Corporate Synchronizer (ICS).
7 Isabel behoudt zich het discretionaire recht voor om al dan niet in te gaan op de aanvraag van de Klant maar zal de aanvraag enkel redelijkerwijze
weigeren. Indien de aanvraag wordt aanvaard, zal het uitgevoerde werk aan de Klant gefactureerd worden overeenkomstig een berekening die op
voorhand wordt bezorgd door Isabel N.V.
4
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