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Als U een Website voor uw bedrijf, organisatie 
of voor U als particulier laat ontwikkelen, moet 
U aan ontzettend veel verschillende zaken denken. 

Indien U voor een Website bij ons kiest, nemen 
wij al deze taken van U over en heeft u helemaal 
geen omkijken naar uw Website. 

Zodat u tijd heeft om met Uw eigen bedrijf, 
organisatie of particuliere zaken bezig te zijn.

U kunt natuurlijk ook Uw eigen Website bouwen, 
dit kost U veel tijd en energie en het is niet Uw 
dagelijkse werk. Vafe Informatie Technology  
bouwt en onderhoud websites voor zowel 
bedrijven, organisaties en particulieren tegen zeer 
lage kosten en geen investeringen voor U. 

Met onze jarenlange ervaring (meer dan 15 
jaar) in het bouwen en onderhouden van 
Websites, zijn wij op de hoogte van de laatste 
nieuwe trends op dit gebied en hebben veel kennis 
opgebouwd van de diverse branches waarvoor wij 
Websites hebben ontwikkeld en onderhouden.

Vafe Informatie Technology  heeft reeds voor 
vele Bedrijven, Organisatie en Particulieren 
Websites gebouwd en onderhoud verzorgd, indien 
U referenties van onze klanten wil hebben stuur 
dan even een e-mail naar info@vafeit.nl en U 
krijgt van ons een overzicht van de klanten welke 
toestemming hebben gegeven om als referentie 
gebruikt te mogen worden.

Vafe Informatie Technology

Openingstijden

maandag tot en met vrijdag 

08:00 uur - 18:00 uur 

zaterdag en zondag  

09:00 uur - 17:00 uur 

Voor ons staat de Service voor de Klant centraal.

Voor klanten zijn wij 24 uur per dag 
bereikbaar via het supportnummer 

                  Email : info@vafeit.nl         

                        www.vafeit.nl 
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     Wij bouwen en onderhouden 

           Uw Website

       geen investeringen voor U

                       www.vafeit.nl

  @ Speciale aktie

Indien U een klant aanbrengt krijgt u een 
korting van 10 % op het door U gekozen 
pakket,  gedurende de periode dat deze klant 
gebruik maakt van onze diensten.

Brengt U meer dan een klant aan dan is de 
korting maximaal 15 % gedurende de eerste 
periode.
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De pakketten welke wij aanbieden zijn voor 

een contract periode van 3, 6 of 12  

maanden, en worden aan het einde van de 

periode in onderling overleg met u weer 

verlengt, en hebben dan een opzegtermijn 

van 1 maand.

Er zijn 2 betaalmogelijkheden nl. een 

pakket waar U vooruit of  achteraf  betaald. 

Bij vooruit krijgt U een korting van 1 % bij 

3 maanden, 2 % bij 6 maanden en  3 % bij 12 

maanden.

De Webhosting kunnen wij vanaf 12,00 

euro per jaar voor U verzorgen, met andere 

woorden dat Uw Websites beschikbaar 

komt op het internet, de kosten hiervan zijn 

niet opgenomen in de Start, Brons, Zilver 

of  Goud pakket.

Indien U nog geen domein heeft kunnen wij 

dit voor U verzorgen (voor 5,00 euro voor 

een .nl domein), een bestaand domein of 

Website kunnen wij ook verhuizen voor U. 

Alle prijzen zijn exclusief de verschuldigde 

21 % BTW.

         Toelichting op de prijzen
                                 en 
                 de dienstverleningTotal Solution IT 

             
Heeft een 4 tal pakketten ontwikkeld voor 
Bedrijven, Organisaties en Particulieren.
Een Start, Brons, Zilver en een Goud pakket.

Voor ieder een passende oplossing van de kleine 
tot grote ondernemer en tevens ook voor de 
particuliere markt.

Geen opstart kosten.

Tevens hebben wij nog extra diensten als 
Facebook website, via Google beter gevonden 
kunnen worden opzet van advertentie 
campagnes, hiervoor hebben wij zeer 
aantrekkelijke en betaalbare pakketten 
(prijzen) voor U samengesteld.

Voor ons staat de Service voor de Klant centraal.

Telefonisch bereikbaar :  020-2146087 

                 per e-mail : info@vafeit.nl 

                        www.vafeit.nl 

De pakketten

Wij hebben een  4  tal pakketten ontwikkeld voor 
Bedrijven, Organisaties en Particulieren.
Een Start, Goud, Zilver en een Brons pakket.

Wat doen wij
Wij ontwikkelen en onderhouden voor u een 
Website welke door u in samenwerking met ons is 
gemaakt.Voor u betekend dit dat u geen omkijken 
hiernaar heeft, ook bespreken wij met u de 
statisitieken van uw Website, bezoekers aantallen 
etc.

Start pakket
Maandelijks besteden wij 1 uur in onderling 
overleg met u aan uw Website. 
De kosten hiervoor zijn 12,50 euro per maand.

Brons pakket
Maandelijks besteden wij 2 uur in onderling 
overleg met u aan uw Website. 
De kosten hiervoor zijn 25,00 euro per maand.

Zilver pakket
Maandelijks besteden wij 3 uur in onderling 
overleg met u aan uw Website.  
De kosten hiervoor zijn 37,50 euro per maand.

Goud pakket
Maandelijks besteden wij 4 uur in onderling 
overleg met u aan uw Website.
De kosten hiervoor zijn 50,00 euro per maand.
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