
 
Aanvraag huiswerkoefeningen.nl 

(Graag alle gegevens compleet ingevuld en ondertekend retour zenden) 
 
 

Datum : ............................................... 
 

Debiteurnummer : ............................................... (van Intramed) 
 
Contactpersoon : ............................................... M  V 
 
Telefoonnummer : ............................................... 
 

Vraagt hiermee huiswerkoefeningen.nl aan en verklaart akkoord te gaan met de hierna 
volgende voorwaarden. U verklaart tevens tekenbevoegd te zijn namens bovenstaande 
praktijk en/of mede-eigenaar. 
 
Voor we de aanvraag in behandeling kunnen nemen hebben we de volgende gegevens nodig: 

- Getekende aanvraag huiswerkoefeningen.nl. 
- Ingevuld Excel bestand (klik hier).  
- Het logo van uw praktijk (minimaal 245 x 116 pixels). 

Indien u onder één debiteurnummer meerdere administraties gebruikt, neemt u dan eerst 
contact met ons op. 
 
Voorwaarden: 

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

• De berekening van het aantal therapeuten is gelijk aan de licentie van Intramed. 
• Het abonnement op huiswerkoefeningen.nl loopt tot het einde van het jaar en wordt 

steeds stilzwijgend met één kalenderjaar verlengd. 
• Opzegging van de overeenkomst kan alleen schriftelijk worden gedaan tot 1 oktober 

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

• De overeenkomst wordt voor de restperiode van het lopende jaar alsmede het 
gehele daarop volgende kalenderjaar aangegaan. 

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

 
 

Kosten huiswerkoefeningen.nl 
(Tarieven 2016 inclusief btw) 

 
Eenmalige kosten: 
Eenmalige aansluitkosten: 
  € 100,00 
Maandelijkse kosten: 
Tarief per therapeut bij gebruik Intramed:  €  10,00 
Tarief per therapeut bij gebruik Intramed & Intramed PLUS:  €    5,00  
(Deze bedragen worden per jaar gefactureerd en het eerste jaar naar rato verrekend) 
 
 
Voor akkoord:   
 
 
 
 
 

Dit formulier graag volledig digitaal invullen, printen en ondertekenen. 
Daarna inscannen en samen met uw logo en ingevuld Excel-

bestand e-mailen naar info@intramed.nl 

http://www.huiswerkoefeningen.nl/excel
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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