
 
 
 

 

 
Alle prijzen van Uurwerk Online in 2023 

Service, abonnementen en kosten 

 Je koopt Uurwerk Online in combinatie met een abonnement op een servicepakket. Daarmee weet 

je zeker dat je altijd de juiste instellingen gebruikt en ben je verzekerd van updates.  

Uurwerk online krijg je inclusief: 

• een uitgebreide demonstratie 

• de inventarisatie van jullie specifieke eisen en wensen 

• inrichting van Uurwerk Online aan de hand van die eisen en wensen 

• installatie en instructie 

• veilige en stabiele hosting 

• onderhoud en nieuwe versies 

• een uitgebreide, procesgerichte online handleiding 

• een jaarlijkse klantenbijeenkomst 

• training voor de planners 

• een helpdesk voor de applicatiebeheerder. 

Investering 

De hoogte van de investering is afhankelijk van het aantal medewerkers maar altijd inclusief:  

• software (nieuwste versie) 

• je eigen locaties 

• import van medewerkersgegevens 

• installatie en instructie 
 

De exacte prijzen voor 2023 zijn als volgt: 

 

Aanschaf < 25 medewerkers  €     7.750,00  

25-50 medewerkers  €    10.000,00  

50-100 medewerkers  €   14.500,00  

100-150 medewerkers €   16.500,00 

150-200 medewerkers €   20.000,00 



 
 

>200 medewerkers (vanaf-prijs)  €   22.750,00  

Uitbreiding 
naar 

25-50 medewerkers  €     3.300,00  

50-100 medewerkers  €     5.500,00  

100-150 medewerkers €     3.000,00 

150-200 medewerkers €     5.000,00 

>200 medewerkers (vanaf-prijs)  €     3.500,00  

Abonnement inclusief nieuwe versies, hosting, helpdesk, klantenbijeenkomt  €     5.400,00  

Training Training per dagdeel (voor nieuwe medewerkers, of om je 
Uurwerk Online kennis op te frissen) 

€        475,00 

 

En verder…  

• De genoemde prijzen zijn exclusief 21% btw en gelden voor 2023. TOT berekent een jaarlijkse 
indexering van 3%. 

• Je gaat een overeenkomst aan voor minimaal drie jaar. Hierna kun je kiezen voor verlenging 
per jaar. 

• De helpdesk is bereikbaar voor de applicatiebeheerder via een inlog of via een knop in 
Uurwerk Online. Alle vragen beantwoorden we binnen 24 uur. 

• TOT stelt je op de hoogte zodra je iets vraagt wat niet bij je abonnement is inbegrepen. Extra 
uren factureren we op basis van nacalculatie. Het tarief hiervoor is € 100,00. 


