
 

 

ICT Service abonnement voor professionals 
 

1. Betrouwbare ICT 
Betrouwbare en veilige ICT is onontbeerlijk in het werkzame leven. Dat geldt voor bedrijven en organisaties, maar 
nog meer voor u als zelfstandig professional. Als de computer uitvalt kun je niet meer verder. Hoe zorg je er zelf voor 
dat je computer veilig is, zonder dat je daar teveel tijd aan kwijt bent? Hoe haal je meer uit ICT? 
 
Professionele ICT service was tot voor kort onbereikbaar voor individuen, maar Meerschap biedt nu speciaal voor 
professionals een ICT service abonnement, waarbij onze kennis en ervaring ook voor de professional binnen 
handbereik komt. 
 
Meerschap levert toegevoegde waarde door het belang van uw werk centraal te stellen. Wij zorgen ervoor dat u uw 
ICT op een veilige en vertrouwde manier kunt inzetten. Inclusief alle randvoorwaarden en de technische 
mogelijkheden die cliënten van u verwachten. 

2. Abonnement 

Voor een vast bedrag per maand zorgen wij ervoor dat u zich geen zorgen hoeft te maken over uw computer. U kunt 
altijd een beroep doen op onze kennis, zonder dat u daar extra voor betaalt. 
 
Wij zetten op uw computer speciale software, waarmee we het apparaat continu kunnen monitoren. Het zicht op de 
toestand van uw computer geschiedt vanuit de servicedesk. 
 
Op uw computer komt verder betrouwbare antivirus software. Doordat deze software in de monitoring is ogenomen, 
zien we direct als er iets mis is en kunnen we schade bijna altijd voorkomen. 
 
Onze servicedesk vormt de spil van onze dienstverlening. Tijdens kantooruren kunt u altijd bellen voor vragen en 
problemen.  
 
Binnen het abonnement kunt u vrij beschikken over onze online documenten backup. Zo hoeft u nooit meer werk 
kwijt te raken. Oók als u met Office 365 werkt. 

3. Uitvoering 

U kunt ons bellen als u een vraag heeft over uw computer of internet. Negen van de tien keer kunnen we zo direct 
een oplossing bieden. Lukt dat niet, dan kunnen we langskomen. In dat geval geven we vooraf de verwachte kosten 
aan. 
 
Als er uit de monitoring een probleem blijkt, nemen we –afhankelijk van de urgentie- zo snel mogelijk contact met u 
op en gaan voor u aan de slag. 
 
We hanteren een vast bedrag van 54,45 Euro per maand. Als u twee computers heeft, dan bedragen de 
maandkosten 102,85 Euro en bij drie computers 145,20 Euro. Voor een groter netwerk maken we aparte afspraken. 
Deze kosten zijn inclusief de beveiligingssoftware. 
 
Indien u besluit tot dit service abonnement, komen we bij aanvang bij u langs om uw installatie op te nemen, u zo 
nodig te adviseren en de nodige software te installeren. De opstartkosten bedragen 223,85 Euro. 
 
Alle prijzen zijn inclusief BTW. Levering geschiedt conform voorwaarden van Nederland ICT. 

4. Aanbieding VVPAO 

Speciaal voor de nascholing van 19 maart bieden we de leden van de Vereniging voor Vrijgevestigd Psychiaters 
Amsterdam & Omstreken (en andere deelnemers) de mogelijkheid om het ICT Service abonnement af te nemen, 
waarbij we de opstartkosten voor onze rekening nemen. Deze aanbieding is geldig tot 1 april 2018. 
 
Neemt u gerust contact met ons op als u uw ICT eens goed wilt doorspreken en gebruik wilt maken van dit aanbod. 


