
Loop je ook tegen de volgende uitdagingen aan...

• je hebt een piek in aanvragen en jullie licenties zijn niet toereikend? 

• jullie hebben een tijdelijke inhuurkracht maar geen licenties beschikbaar?

• ga je de directievoering doen voor een project van de gemeente?

• wil je eenmalig een V&G Plan maken? 

Huur dan onze software! 
Je gebruikt CIVIEL dan zonder investeringskosten en zonder vast te zitten aan een 

jaarlijks onderhoudscontract.

Voordelen
• Ingangsdatum naar keuze

• Korte looptijd (vanaf 3 maanden)

• Aantrekkelijke huurprijzen

• Installatie dezelfde dag mogelijk 

• Support tijdens kantooruren

• Interessante korting bij aanschaf

• Snelle aanpassing van het aantal licenties

• Ook als uitbreiding op de serverlicentie mogelijk

• Ook online mogelijk voor extra flexibiliteit

Interesse? 
Neem dan nu contact op 

met Wendy van Ombergen:

wendy@bakkerspees.nl of 

020-6381489

Tijdelijk een extra licentie 
 nodig? Huur CIVIEL! 

CIVIEL Huur



info@bakkerspees.nl

020 - 638 14 89

www.bakkerspees.nl

Huurprijzen per kwartaal
RAW Bestek      €   450,=

Calculatie      €   450,=

RAW-Administratie     €   450,=

V&G Plan      €   280,=

Hoe werkt het? 
De huurprijs is inclusief de installatie op afstand en het onderhoudscontract. CIVIEL huur je 

per kwartaal. Mocht je besluiten om CIVIEL alsnog aan te scha¢en, dan wordt 50% van het 

al betaalde huurbedrag in mindering gebracht op de aanschafprijs.

Toepassingen
Je kan de software op een standalone computer laten installeren, als uitbreiding op de ser-

verlicentie, of je geeft de voorkeur aan online werken. Voor CIVIEL Online betaal je naast de 

huurprijs eenmalig inrichtingskosten en een extra bedrag voor de hosting van de software. 

De kosten zijn € 25,= per maand voor elke gebruiker.

Waarom Bakker&Spees?
Grip op de zaak: dat is in 4 woorden wat onze software je geeft. Als je in de GWW werkt, 

maken we je bedrijfsvoering makkelijker en beter. We helpen je met persoonlijke service en 

deskundig advies. Zo run jij de zaken e¥ciënter, eenvoudiger en met meer plezier. 

We optimaliseren en innoveren onze producten continu, zodat je steeds beschikt over de 

beste software met het oog op de toekomst. Daarbij zien we onszelf niet alleen als leveran-

cier. Ons team van enthousiaste deskundige medewerkers helpt je altijd de beste oplos-

sing te vinden. We weten hoe belangrijk gemotiveerde en goed opgeleide mensen voor 

een organisatie zijn. Daarom geven we advies, ondersteuning en begeleiding. Zo kun je de 

software naadloos in je organisatie invoeren en direct aan de slag.

CIVIEL Huur




