
 OVEREENKOMST OM EEN MICROSITE UIT TE BOUWEN BINNEN KERKNET2.0 
 

 
 
............................................................................................................................................ (naam van organisatie) 
 
wenst een microsite uit te bouwen en betaalt hiervoor een éénmalige instapkost van 95,00 euro, BTW inclusief.  

met daarnaast één van onderstaande opties 

□ Optie 1: een jaarlijkse kost van 108,00 euro, BTW inclusief, (d.i. 9,00 euro per maand) waarin inbegrepen: 

- toegang voor één beheerder tot de administratie van de website 

- een mailadres* @kerknet.be met forward naar een reeds bestaand adres van de organisatie 

- mogelijkheid tot aanmaken van artikels en evenementen 

- een online handleiding 

- 2 tussenkomsten van de helpdesk per jaar** 

- een gemeenschappelijke opleiding in het bisdom, plaats en uur worden afgesproken in samenspraak 

met beheerders van andere microsites 

□ Optie 2: een jaarlijkse kost van 540,00 euro, BTW inclusief, (d.i. 45,00 euro/maand) waarin inbegrepen: 

- toegang voor vier beheerders tot de administratie van de website 

- een mailadres* @kerknet.be met mailbox van 100 Mb 

- mogelijkheid tot aanmaken van artikels en evenementen 

- een online handleiding 

- 8 tussenkomsten van de helpdesk** 

- een gemeenschappelijke opleiding in het bisdom, plaats en uur worden afgesproken in samenspraak 

met beheerders van andere microsites 

-  

Ik verklaar me akkoord met onderstaande voorwaarden: 
 

1. Verantwoordelijkheden 
1.1. Er wordt binnen de bovenvernoemde organisatie een verantwoordelijke aangewezen voor het bewaken 

van de administratieve en juridische afspraken. 

1.2. Deze verantwoordelijke is eveneens verantwoordelijke voor het nakomen van de verplichtingen op het vlak 

van auteursrechten op teksten, bijdragen en foto’s. 

1.3. Ondergetekende is en blijft verantwoordelijk voor de inhoud van de site. 

 

2. Betalingsvoorwaarden 
2.1. De microsite wordt geactiveerd na het ontvangen van de instapkost. 

2.2. Het jaarabonnement wordt jaarlijks gefactureerd op …../…... 

2.3. De bovengenoemde tarieven zijn gekoppeld aan de index der consumptieprijzen en worden jaarlijks (d.w.z. 

per 31 december van elk kalenderjaar) aangepast aan de evolutie van genoemde index. Als basis wordt het 

indexcijfer van de maand september 2015 genomen. 

2.4. Prijsaanpassingen, met uitzondering van de indexaanpassing, zijn mogelijk en worden medegedeeld drie 

maanden voor het einde van elk kalenderjaar. De prijsaanpassing gaat in ten laatste de 1ste januari volgend 

op de betekening van de prijsaanpassing. 

2.5. De overeenkomst wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. 

2.6. Deze overeenkomst is jaarlijks opzegbaar op vervaldatum (d.i. de 1ste van de maand volgend op de maand 

van ondertekening van deze overeenkomst) mits een schriftelijke vooropzeg van minstens twee maanden. 

 

3. Voorbehoud 

3.1. De redactie KerkNet2.0 heeft het recht de toegang tot de deelsite te blokkeren wanneer derden klacht 

neerleggen omwille van het niet naleven van de afspraken over auteursrechten, bijdragen en foto’s. 

3.2. In geval van klacht door derden betrekking hebbend op de deelsite wordt deze door de redactie 

KerkNet2.0, voor passend gevolg, overgemaakt aan de betrokken verantwoordelijke. 

Vervolledig ook de achterzijde! 

* volgens beschikbaarheid kan een voorstel van mailadres worden aangevraagd 
** bijkomende interventies van de helpdesk worden gefactureerd aan 25,00 euro per begonnen half uur



 
 
 

Overeenkomst tussen vzw KerkNet2.0 en  

……………………………………………………………………………………… (naam van de organisatie) 

Verantwoordelijke: .................................................................................................................................. 

Straat: .......................................................................... Nummer: ............................ Bus: ..................... 

Postcode: ................... Gemeente: ......................................................................................................... 

Telefoon: .......... / ................................. BTW-nummer: ......................................................................... 

 

Naam en functie van de ondertekenaar: 

................................................................................................................................................................. 

Telefoon: .......... / .................................  

E-mail: .................................................................................................................................................... 

 

Facturatieadres : 

Naam: ..................................................................................................................................................... 

Straat: .......................................................................... Nummer: ............................ Bus: ..................... 

Postcode: ................... Gemeente: ......................................................................................................... 

Telefoon: .......... / ................................. BTW-nummer: ......................................................................... 

 
 

 
Opgemaakt op …….. / ………. / …………………. 
 
Voor akkoord       Voor akkoord 
 
 
 
 
 
         KerkNet2.0 
 
 
 
Gelieve deze overeenkomst ondertekend in tweevoud terug te zenden naar: 
 

KerkNet2.0 
Halewijnlaan 92 
2050 ANTWERPEN 
 
Samen met de factuur sturen we u een door KerkNet2.0 ondertekend exemplaar terug. 




