
Aanvraag Huiswerkoefeningen.nl 
INCLUSIEF EEN GRATIS PROEFPERIODE VAN 30 DAGEN 

GEGEVENS BETREFFENDE DE PRAKTIJK/ORGANISATIE 

Datum: …………………………………………………… 

Debiteurnummer: …………………………………………………… (van Intramed) 

Praktijknaam:  …………………………………………………… 

Praktijktelefoon: …………………………………………………… 

Contactpersoon: ……………………………………………………  M   V 

E-mailadres: …………………………………………………… 

Mobielnummer: …………………………………………………… 
(t.b.v. toezending wachtwoord beheerpagina) 

Aantal administraties die gekoppeld moeten worden¹: ………………… 

Naam administratie(s): …………………………………………………… …………………………………………………… 

…………………………………………………… …………………………………………………… 

Overzicht kosten Huiswerkoefeningen.nl (tarieven 2017) 
Eenmalige kosten excl. btw incl. btw 

Eenmalige aansluitkosten € 101,69 € 120,00 

Maandelijkse kosten 

Tarief per therapeut €   8,26 €  10,00 

Tarief per therapeut bij gebruik Intramed PLUS €   4,13 €   5,00 

¹ Met administraties wordt bedoeld de databases die u kunt selecteren bij het opstarten van Intramed. 



Voorwaarden 

o Huiswerkoefeningen.nl is een aanvulling op het programma van Intramed. De kosten komen
bovenop de jaarlijkse servicebijdrage.

o De aanvraag wordt gestart met een gratis proefperiode van 30 dagen. Deze proef gaat in
vanaf het moment van aansluiting (u ontvangt hiervoor een e-mail).

o Na 30 dagen wordt de proef automatisch omgezet in het abonnement en start de facturatie
voor de aansluit- en servicekosten.

o Indien wordt besloten (gedurende de eerste 30 dagen) niet door te gaan met
Huiswerkoefeningen.nl, dient u dit vóór het verlopen van de proef kenbaar te maken via een
e-mail aan info@intramed.nl, onder vermelding van uw debiteurnummer en de reden van
stopzetten.

o De berekening van het aantal therapeuten is gelijk aan de licentie van Intramed;
o Het abonnement loopt tot het einde van het jaar volgend op dit jaar en wordt steeds

stilzwijgend met één kalenderjaar verlengd.
o Opzegging van het abonnement kan alleen schriftelijk worden gedaan tot 1 oktober van het

lopende jaar. De overeenkomst wordt vervolgens ontbonden per 31 december van dat
lopende jaar.

o Daarnaast zijn de ICT~Office voorwaarden van toepassing.
- Module algemeen - Module 1
- Module 3 - Module 4

o Door dit aanvraagformulier te ondertekenen verklaart u dat u kennis heeft genomen van en
akkoord gaat met de genoemde voorwaarden.

o Indien u dit aanvraagformulier invult namens een rechtspersoon garandeert u persoonlijk tot
vertegenwoordiging bevoegd te zijn.

Handtekening voor akkoord 

Graag volledig digitaal invullen, printen, ondertekenen. Samen met de praktijklogo mailen naar 
info@intramed.nl 

Of per post: Intramed B.V., Antwoordnummer 10062, 2740 VB Waddinxveen 
Of faxen: 0182 – 62 11 99 

mailto:info@intramed.nl
http://parabench.nl/dynamic/media/7/documents/cPDF-Module%20Algemeen.pdf
http://parabench.nl/dynamic/media/7/documents/cPDF-Module%2001.pdf
http://parabench.nl/dynamic/media/7/documents/cPDF-Module%2003.pdf
http://parabench.nl/dynamic/media/7/documents/cPDF-Module%2004.pdf
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