Product
Prijslijst
2022

Tarieven 2022
PRODUCT/DIENST

ARTIKEL

PRIJS IN €

EENHEID

Adviseur (tarief afhankelijk van complexiteit vraag)

68,00/ 83,00/ 102,00 per uur

ADVISEUR UREN

COLLECTIE EN COLLECTIEADVIES
Boektoer kortlopend

€

40,00 per collectie

Boektoer langlopend

€

120,00 per collectie

Boektoertje kortlopend

€

30,00 per collectie

Boektoertje langlopend

€

90,00 per collectie

Bovenlokaal collectioneren (basis fee)

€

268,00 per kwartaal

Bovenlokaal collectioneren (per vestiging)

€

437,50 per kwartaal

Collectioneren voor dBos

€

162,50 vestiging per kwartaal

Verhuur leeskringkoffers

€

17,20 per koffer

Verhuur leeskringkoffers in eenvoudige taal

€

10,70 per koffer

Wisselcollectie bibliotheken / instellingen boeken

€

13,70 per 1.000 banden per dag

de VoorleesExpress, Bijdrage per gezin

€

23,40

Leerlingenimport

€

33,50 per bestand

VoorleesExpress YouBeDo bon

€

SAMENWERKING EN KINDEROPVANG EN ONDERWIJS

7,20 per stuk

MARKETING EN ONDERZOEK
BicatWise ‘Printen voor publiek’ (Papercut) onderhoud

€

49,30 per kwartaal

BicatWise ‘Printen voor publiek’ (Papercut) per 1.000 inwoners

€

2,11 per kwartaal

BiebPanel

€

3.980,00 per jaar

BiebPanel (buiten Noord- en Zuid-Holland)

€

4.710,00 per jaar

Digitale Nieuwsbrief: implementatiefee

€

533,00 vaste kosten

Marketingmodule 'Plus' HKA - beheer

€

98,50 per kwartaal

Marketingmodule 'Plus' HKA - per 1.000 inwoners per basisbibliotheek

€

3,51 per kwartaal

Medewerkersonderzoek ( 50 -100 medew.)

€

3.426,00

Medewerkersonderzoek (tot 50 medew.)

€

3.380,00

Strippenkaart marketingadvies 5 uur

€

394,25

Strippenkaart marketingadvies 10 uur

€

767,75

Strippenkaart marketingadvies 20 uur

€

1.494,00

Strippenkaart marketingadvies 30 uur

€

2.116,50

BIBLIOTHEEKAUTOMATISERING
Argos licentie per 1.000 inwoners

€

2,10 per kwartaal

Argos onderhoud

€

49,23 per kwartaal

Berichtenverkeer; aanmaningsbericht per kaart

€

1,50 per kaart

Berichtenverkeer; aanmaningsbericht per SMS

€

0,10 per sms

Berichtenverkeer; inleverattentie per SMS

€

0,10 per sms

Berichtenverkeer; inleververzoeken per kaart

€

1,50 per kaart

Berichtenverkeer; inleververzoeken per SMS

€

0,10 per sms

Berichtenverkeer; reserveringsbericht per kaart

€

1,50 per kaart

Berichtenverkeer; reserveringsbericht per SMS

€

0,10 per sms

BicatWise - (all in per 1.000 inwoners)

€

BicatWise - Algemene werkzaamheden applicatiebeheer

€

BicatWise - Leden uit geblokkeerde gebieden

€

0,74 per kwartaal

Contributie-inning; automatische incasso (per stuk)

€

0,44 per stuk

Contributie-inning; bankkosten (per stuk)

€

0,23 per stuk

Contributie-inning; Contributienota

€

1,13 per stuk

Functioneel beheer KennisCloud’

€

296,00 per jaar

Notaprocedure; deurwaardersoverzichten

€

Notaprocedure; Nota boekvergoeding (per stuk)

€

1,22 per stuk

Notaprocedure; nota boekvergoeding herinnering

€

1,22 per stuk

Notaprocedure; nota boekvergoeding WIK-brief

€

1,22 per stuk

Notaprocedure; Nota openstaande registraties (per stuk)

€

1,22 per stuk

Notaprocedure; nota openstaande registraties herinnering

€

1,22 per stuk

Notaprocedure; nota openstaande registraties WIK-brief

€

1,22 per stuk

Topdesk behandellaar

€

203,00 per stuk

Topdesk module

€

Andere locatie dan een bibliotheek; 1x per week

€

294,00 per kwartaal

Andere locatie dan een bibliotheek; 2x per week

€

588,00 per kwartaal

Vervoer school

€

Vervoersdienst basispakket 1x per week per vestiging

€

177,00 per kwartaal

Vervoersdienst basispakket 2x per week per vestiging

€

354,00 per kwartaal

Vervoersdienst basispakket 3x per week per vestiging

€

584,00 per kwartaal

Vervoersdienst basispakket 4x per week per vestiging

€

779,00 per kwartaal

Vervoersdienst basispakket 5x per week per vestiging

€

973,00 per kwartaal

Lusvervoer per keer

€

177,00 per kwartaal

Volgorde rijroute extra - per km.

€

0,43 per kwartaal

Uurloon per man

€

50,00 per uur

Kilometer vergoeding - per km.

€

1,63 per km

168,50 per kwartaal
83,00 per uur

49,30 per bestand

1.827,00

LOGISTIEK

24,00 per keer

info@probiblio.nl
023 55 46 100
Spicalaan 55
2132 JG Hoofddorp

