
Aanvraagformulier: 

Dw receptie app

Met de Dw receptie app (the connected front desk) optimaliseren we het front office 
proces voor mobiel gebruik samen met de klant. Met als resultaat directere interactie met 
de klant om zodoende het proces te versnellen. Enkele voorbeelden daarvan zijn het 
digitaal kunnen onderteken van documenten, gebruiksvriendelijke vereenvoudige 
vervangend veroer uitgifte/inname en documenten scannen/fotograferen.

De Dw receptie app is onderdeel van Dw pro

Debiteurnummer

KvK nummer 

Handelsnaam KvK

Vestigingsadres

Postcode

Telefoonnummer

Contactpersoon

E-mailadres

Plaatsnaam

Algemene gegevens

Solera Nederland 
Huis ter Heideweg 30, Postbus 124, 3700 AC Zeist | Tel 088 600 6400 | www.solera.nl | e-mail: cco@solera.nl 
KvK:30173899 | IBAN:NL79INGB0653909063 | BIC:INGBNL2A | BTW:NL8101.08.756.B.01
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Contactpersoon/afdeling

Voorletters

Achternaam

Kostenplaats

E-mailadres facturatie

IBAN

Facturatie

Machtiging Automatische incasso
Door ondertekening van deze machtiging geeft u 
toestemming aan:
• Solera Nederland B.V. (Incassant ID:

NL16ZZZ301738990000) om doorlopend incasso
opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag
van uw rekening af te schrijven en

• uw bank doorlopend een bedrag van uw rekening
af te schrijven overeenkomstig de opdracht van
Solera Nederland B.V.

Handmatig overmaken
U ontvangt van ons een betaalverzoek
op het genoemde e-mailadres

Product en ondersteuning

De Dw receptie app is enkel te gebruiken op verschillende tablets van 
Apple (of vergelijkbare Android-systemen), vanaf 9 inch. Het gebruik 
van de Dw receptie app op mobiele telefoons wordt niet ondersteund.

https://solera.nl/dwpro
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Op alle diensten en leveringen van Solera Nederland zijn de volgende 
voorwaarden integraal van toepassing:
• Solera Nederland Algemene Voorwaarden
• Generieke Onderhoudsovereenkomst
• Certification Practice Statement (CPS)

Akkoordverklaring

Akkoordverklaring Handtekening voor akkoord

Plaats

Datum

Naam tekenbevoegde 
conform KvK

Verzending
U kunt het aanvraagformulier sturen naar: cco@solera.nl.

Dw werkplaats app

Solera Mobile Apps
Werkplaats app, AudaMobile, 
Mobile Acces, Thatcham

Dw pro

t/m 5 gebruikers 
vanaf 5 gebruikers

t/m 5 gebruikers 
vanaf 5 gebruikers

Kiest u voor Dw pro? dan neemt een sales manager  
contact met u op om een maatwerk offerte te maken

€ 96,95/mnd
€136,05/mnd

€186,80/mnd
€228,25/mnd

Product en prijsgegevens (2019)

Dw receptie app prijs per maand per vestiging

Installatie Dw receptie app (max 2 uur)

In geval er meer uren worden gebruikt voor andere taken, dan wordt door de consultant 
het aantal extra uren in rekening gebracht als extra uren consultancy ad € 103,55.

Let op
In geval van vestiging structuur dient de tekenbevoegde akkoord te geven 
op het afnemen van de Dw receptie app voor alle vestigingen.

Vereisten voor het gebruik van de Dw receptie app  
Maakt u al gebruik van deze diensten, dan hoeft u deze niet aan te kruisen.

€ 59,95

€175,00

https://static1.squarespace.com/static/570e65b3b6aa604de5653dee/t/59f1a158b07869cdf3be1602/1509007704919/Generieke+onderhoudsovereenkomst+versie+8.0.pdf
https://solera.nl/algemenevoorwaarden
https://solera.nl/kennisbank-overzicht/certification-practice-statement?rq=CPS

	Debiteurnummer: 
	Telefoonnummer: 
	KvK nummer: 
	Contactpersoon: 
	Handelsnaam KvK: 
	E-mailadres: 
	Vestigingsadres: 
	Plaatsnaam: 
	Postcode: 
	Contactpersoon/Afdeling: 
	Voorletters: 
	E-mailadres facturatie: 
	Achternaam: 
	Kostenplaats: 
	IBAN: 
	Dw werkplaats app: Off
	Solera Mobile Apps: Off
	Dw pro: Off
	Plaats Akkoord: 
	Datum Akkoord: 
	Naam tekenbevoegde: 
	Automatische incasso: Off
	Handmatig overmaken: Off


