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BESTELFORMULIER ROLLS 

  Kantoorgegevens 

  Naam Kantoor:  

  Contactpersoon:  

  Kantooradres:  

    Postcode/Plaats:  

    Telefoonnummer:  

    E-mailadres:  

    
 Hou mij per e-mail op de hoogte van ontwikkelingen. 

    Factuurgegevens (indien afwijkend) 

    Postbusadres:   

    Postcode/Plaats:  

    E-mailadres:  

    KVK-nummer:  

    Opmerkingen:   

  

  

  

  

    Ondergetekende bestelt hierbij de diensten uit bijlage 1 en verklaart akkoord te gaan met de 
gebruiksrechtovereenkomst die in zijn/haar bezit is. Graag willen wij onderstaande voorwaarden 
extra onder de aandacht brengen: 
 

• Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw en zijn geldig tot en met 31 december 2023. 
• Het abonnement gaat direct in. Abonnementskosten worden het eerste jaar pro rato in rekening gebracht.  
• Beëindigen van het abonnement kan jaarlijks per 31 december met inachtneming van een maand opzegtermijn. 

 
    
Naam:  Handtekening: 

 

   
Plaats:   

   
Datum:   

      

https://www.rolls.nl/wp-content/uploads/2016/03/Gebruiksrechtovereenkomst.pdf
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BIJLAGE 1: PRODUCTEN 

  Nieuw abonnement/uitbreiding huidig abonnement 

 Nieuw abonnement Rolls Desktop € 99,00 activeringskosten (eenmalig) 

 Nieuw abonnement Rolls Webofferte € 49,00 inrichtingskosten (eenmalig) 

 Uitbreiding huidig abonnement  n.v.t.  
     Rolls Desktop (per module) 

 Auto * € 620,00 per jaar  

 Bestelauto * € 204,00 per jaar  

 Motor * € 204,00 per jaar  

 Kenteken * verplicht bij afname voertuigmodule(s) € 80,00 per jaar  

 Ziektekosten € 337,00 per jaar Eerste jaar € 115,00 

 AOV € 412,00 per jaar  

 Inboedel € 132,00 per jaar  

 Opstal € 132,00 per jaar  

 AVP € 132,00 per jaar  
      Rolls Desktop (pakketregelingen) 

 Pakket auto-wonen € 1.024,00 per jaar  
 (auto, kenteken, inboedel, opstal, AVP, Rolls App en Rolls Tools) 

 Pakket zakelijk  € 627,00 per jaar  
 (bestelauto, kenteken & AOV)     

      Rolls Webofferte 

 Voertuigen Compleet € 300,00 per jaar  

 Voertuigen Compleet met Affiliate Module € 420,00 per jaar  

 Webbouwer:   

 

Rolls Webofferte is een aanvullende dienst op Rolls Desktop en werkt alleen voor voertuigsoorten waarvoor de betreffende 
module wordt afgenomen. Bij Rolls Webofferte zitten 1800 berekeningen per jaar (gemiddeld 150 berekeningen per maand) 
kosteloos inbegrepen. Na 1800 berekeningen wordt € 0,21 per berekening in rekening gebracht. U ontvangt maandelijks een 
overzicht met het aantal gebruikte tikken. Verwacht u dat er maandelijks ruimschoots meer dan 150 berekeningen gemaakt 
worden? Neem dan contact met ons op voor een aanbod op maat. Niet gebruikte tikken worden niet gecrediteerd. 

      Rolls Tools 

 Rolls Tools (kosteloos bij afname voertuigmodule(s)) € 169,00 per jaar  
      Rolls Plugins 

 Formulier ‘offerte aanvraag’ € 0,00 per jaar  

 Formulier ‘verzoek tijdelijke dekking’ *¹ € 57,00 per jaar  

 Gravity Forms Plugin voor WordPress *² € 0,00 per jaar  
*¹ incl. 1000 meldcodecheck bevragingen, daarna € 0,05 per bevraging. 
*² kosteloze afname van de Gravity Forms Plugin voor WordPress is alleen mogelijk indien u gebruikmaakt van Rolls Desktop of het 

formulier ‘verzoek tijdelijke dekking’ afneemt. U kunt ook bij uw webbouwer informeren voor de plugin van Gravity Forms. 

      Rolls Training 

 Sessie ‘werken met Rolls’ € 79,00 per persoon 

 Informatiesessie op kantoor (max. 5 deelnemers) € 395,00 per sessie 

 Informatiesessie via Teams (max. 5 deelnemers) € 195,00 per sessie 

 Telesessie (een-op-een) € 49,00 per sessie 
     Alle bovengenoemde bedragen zijn exclusief btw en zijn geldig tot en met 31 december 2023. 
Het abonnement gaat direct in. Abonnementskosten worden het eerste jaar pro rato in rekening gebracht.  
Beëindigen van het abonnement kan jaarlijks per 31 december met inachtneming van een maand opzegtermijn. 

 

https://www.gravityforms.com/

