Voorwaarden Virtueel Assistent strippenkaart en abonnement
Virtueel Assistent strippenkaart
Kies jij voor de Virtueel Assistent strippenkaart van Armeedesign, dan koop je op basis van een pre-paid
strippenkaart uren in.
Dit zijn de geldende condities.
● werkzaamheden worden via de mail verstrekt en uitgevoerd door Armeedesign
● de uren worden per kwartier in rekening gebracht
● tijd wordt bijgehouden in een urenoverzicht, zodat je precies weet hoeveel strippen je nog
beschikbaar hebt
● zodra het aantal strippen is verbruikt, krijg je een mail met een reminder om een nieuwe kaart te
kopen
● we kunnen wekelijks contact hebben via Google Hangouts, de tijd wordt verrekend met de
strippenkaart als voortgangsgesprek
● bestanden worden aangeboden via Google Drive en worden daar bewaard
● na afronden van de werkzaamheden kan je de bestanden downloaden (de omgeving blijft
maximaal een maand beschikbaar)
● de strippenkaart is 3 maanden geldig na datum van aanschaf
● verlopen strippenkaarten kunnen niet meer worden verzilverd voor uren of geld

Virtueel Assistent Abonnement (Basic, Medium en Large)
Kies je voor het Virtueel Assistent abonnement van Armeedesign, dan krijg je maandelijks een factuur op
basis van de ingezette uren.
Dit zijn de geldende condities:
● Inbegrepen is een wekelijks voortgangsgesprek via Google Hangouts. Voor de Basic en Medium
maximaal 30 minuten en voor het Large abonnement maximaal 1 uur per week. Duren de
gesprekken langer, dan worden deze als meerwerk verrekend.
● De eerste maand geldt als proefperiode. Ben je niet tevreden, dan kan je binnen de eerste
maand van onze samenwerking opzeggen, zonder verdere verplichtingen. Wel dien je de
daadwerkelijk ingezette uren van die periode te betalen.
● Maakte je eerst gebruik van de strippenkaart en is het abonnement voor jou voordeliger, dan
vervalt de mogelijkheid voor een proefperiode.
● De abonnementsperiode neem je af voor minimaal drie maanden, daarna kun je maandelijks
opzeggen.
● De betaalperiode is in de eerste week van de maand over de voorgaande maand. Start je
halverwege een periode, dan wordt de eerste factuur eveneens opgemaakt in de eerste week
van de volgende maand.
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De uren worden per kwartier in rekening gebracht.
Tijd wordt bijgehouden in een urenoverzicht, zodat je precies weet hoeveel tijd je nog
beschikbaar hebt.
Zodra het aantal uren van die week zijn verbruikt, worden extra uren als meerwerk genoteerd.
Deze uren worden tegen hetzelfde tarief aan het einde van de periode als meerwerk op de
factuur verrekend.
Worden er in een maand minder uren ingezet dan waarvoor het abonnement geldt, dan worden
de min uren meegenomen naar de nieuwe maand. Na deze periode komen ze te vervallen.
De min uren worden wel in rekening gebracht en zijn zichtbaar op de factuur als min uren.

Disclaimer
Voordat iets definitief online gaat, vraagt Armeedesign toestemming hiervoor. Het is belangrijk dat je zelf
de stappen controleert en jezelf ervan hebt verzekerd dat het correct is uitgevoerd. Armeedesign is geen
tekstexpert. Sommige tekstfouten kan ik herkennen, maar andere weer niet. Om er zeker van te zijn dat
de teksten correct zijn, ligt de eindverantwoordelijkheid bij jou. Mocht er na goedkeuring toch iets fout
gaan, dan is Armeedesign hiervoor niet verantwoordelijk en kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. Armeedesign gaat nooit op eigen initiatief gegevens verwijderen en in sommige gevallen zelfs
vragen om dit zelf te doen.
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