Aanvraag praktijkwebsite
GRATIS BIJ PAKKET ONLINE OF COMPLEET
Indien je werkt met pakket Online of Compleet dan kun je gebruik maken van een gratis
praktijkwebsite. Klik hier voor meer informatie en voorbeeld-websites.
Domeinnaam: Bij deze praktijkwebsite zit een gratis domeinnaam die er als volgt uitziet:
uwpraktijk.intramedonline.nl. Als je bijv. opgeeft “PraktijkGouda” zal de website bereikbaar zijn middels
http://praktijkgouda.intramedonline.nl. Indien je beschikt over een eigen domeinnaam dan kan er
vanuit dit domein verwezen worden naar de server van Intramed OnLine waar je gratis website
geïnstalleerd wordt. Hierdoor is de gratis website ook via je eigen domein beschikbaar is. De kosten
voor hosting van je bestaande eigen domeinnaam blijf je zelf betalen.
Datum:

………………………………………………………

Debiteurnummer:

………………………………………………………

Praktijknaam:

………………………………………………………

E-mailadres:

………………………………………………………

Contactpersoon:

……………………………………………………… M

Telefoonnummer:

………………………………………………………

V

Vraagt hiermee een gratis praktijkwebsite aan.
Bestaande domeinnaam:
………………………………………………………
(Indien je al een domeinnaam in je bezit hebt)
Gewenste domeinnaam:
……………………………………………………… .intramedonline.nl
(Verplicht invullen. Indien je een bestaande domeinnaam hebt wordt er daar naar toe doorverwezen.
uwpraktijk.intramedonline.nl. Het stukje “uwpraktijk” kun je personaliseren naar de naam van de
praktijk)
Online diensten, Klik hier voor meer informatie (mogelijk met Pakket Compleet).
Indien je naast de gratis website ook gebruik wilt maken van de Online diensten van Intramed dien je
eerst het interesseformulier in te vullen.
Dit geldt alleen indien de Online diensten nog niet zijn opgestart. In het stappenplan wat je
ontvangt, kun je vervolgens de gratis praktijkwebsite aanvragen.

Voorwaarden gratis praktijkwebsite
-

Je hebt de keuze uit 2 WordPress thema’s. Indien je andere thema's wilt komen deze kosten
voor eigen rekening.
De kosten voor eventuele extra werkzaamheden zijn €70,00 per uur.
Indien je stopt met pakket Online of Compleet, dan dien je voor het einde contract de
gegevens over te zetten naar een nieuwe website.
Je bent met de praktijk zelf verantwoordelijk voor de inhoud op je website. Dit geldt voor
zowel tekst als beeld. Let dus op dat je rechtenvrije foto’s of beelden gebruikt.
Een 2e of volgende website kost eenmalig €242,00 per website extra .

Handtekening praktijkhouder:

Graag volledig digitaal invullen, printen, ondertekenen en mailen naar administratie@intramed.nl
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