Aanvraag Eigen Licentie Installatie en Isolatie
RI&E voor Installatie- en Isolatiebedrijven in Nederland

Wellicht heeft u wensen of eisen die niet met de standaard-applicatie vervult kunnen worden.
Daarom bieden we ook een zogeheten 'Eigen Licentie' aan. Met de 'Eigen Licentie' kunt u
specifieke aanpassingen maken die alleen voor uw organisatie van toepassing zijn.
Vragenlijstbeheer
U kunt zelf aanpassingen maken of onderdelen toevoegen. U kunt dus de vragenlijst(en) organisatie-eigen maken. Bijvoorbeeld als u
naast een zorgverlener ook andere diensten aanbiedt die niet in RieService Installatie en Isolatie aanwezig zijn. Daarnaast is het ook
mogelijk om andere onderzoeken uit te voeren, denk aan bijvoorbeeld Brandveiligheid of een ArboBelevingsOnderzoek.
Schaalgrootte
Met een 'Eigen Licentie' heeft u een onbeperkte capaciteit tot uw beschikking. U heeft een eigen beheerder met uw eigen coördinatoren
en gebruikers. Ook qua onderzoeken zijn er geen limieten.
Organisatiebrede aanpak
Met de 'Eigen Licentie' zijn er diverse mogelijkheden om knelpunten collectief op te pakken. Hiermee heeft u op managementniveau een
specifieke aanpak. Wat overblijft zijn lokale knelpunten die ook daadwerkelijk lokaal opgelost moeten worden.
Managementrapportages
Doordat de eigen licentie specifiek voor u ontwikkeld is, heeft u specifieke managementrapportages tot uw beschikking.
Organisatieverandering
Software is een goed hulpmiddel om een proces te stroomlijnen en op een snelle manier gegevens op te halen. Maar met alleen
software komt uw organisatie niet in beweging. Met de Regiefunctie treedt KMO Solutions actief op en wijst uw organisatie de weg op
de gebieden waar dat nodig is. Wij zorgen ervoor dat het traject in beweging komt en blijft.
Gegevensbehoud
Bent u reeds gebruiker van RieService Installatie en Isolatie?
Het is geen probleem om met uw huidige gegevens door te werken in een 'Eigen licentie'. Houd dan wel rekening met een korte periode
om de gegevens om te zetten.

Ja, neem contact op om de mogelijkheden te verkennen.
Ik heb in ieder geval interesse in de volgende onderdelen:
Vragenlijstbeheer
RI&E
Brandveiligheid
ArboBelevingsonderzoek
Collectieve aanpak van knelpunten (Strategie op centraal niveau)
Toetsing van de RI&E
Regie-functie
Uw gegevens
Organisatie
Aantal medewerkers organisatie
Voorletters en achternaam

Dhr.

Voornaam
Functie
E-mailadres
Ja, ik wil de nieuwsbrief van RieService I&I ontvangen.
Postadres
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Tel: 055 - 538 34 14
Fax: 055 - 538 34 29
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Postcode en plaats
Telefoon
U kunt dit formulier ondertekend per e-mail versturen aan klantenservice@kmosolutions.nl
Na ontvangst van dit formulier nemen wij contact met u op.
Op alle rechtsverhoudingen tussen KMO Solutions en haar cliënten zijn uitsluitend de door KMO Solutions gehanteerde algemene voorwaarden van
toepassing, die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost-Nederland. Deze algemene voorwaarden zijn ook in te zien en af te drukken via onze
website av.kmosolutions.nl. Onze algemene voorwaarden worden op uw verzoek kosteloos toegezonden.
De belangrijkste voorwaarden voor licenties en/of cursussen/workshops zijn:
- De licentie heeft een duur van 12 of 36 maanden en wordt automatisch verlengd. Opzeggingen dienen schriftelijk en uiterlijk één maand, tenzij anders
overeengekomen, voor de vervaldatum bij KMO Solutions bekend te zijn.
- KMO Solutions behoudt zich een prijsindexering voor inzake haar producten en diensten.
- KMO Solutions behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende aanmeldingen een cursus- of workshopdatum te annuleren of in overleg met u te
verplaatsen.
- Indien de door KMO te verzorgen cursus door koper en/of zijn/haar medewerker(s) binnen 21 dagen vóór de cursusdatum wordt geannuleerd of de cursist
komt
niet opdagen, zullen de kosten voor de cursus volledig aan koper in rekening worden gebracht.
- Indien een cursist verhinderd is voor de in onderling overleg afgesproken cursusdag, kan de cursus tot 21 dagen voor de cursusdatum kosteloos worden
verplaatst.
- KMO Solutions behoudt zich het recht voor om de cursus/workshop vooraf te factureren.

