ZorgRie - Start
Speciaal voor zorgorganisaties bieden wij ZorgRie; hét erkende RI&E-instrument voor zorgorganisaties in Nederland.
Met ZorgRie maak je gebruik van de complete vragenlijst met Arbo thema’s specifiek voor zorgorganisaties in Nederland.
Daarnaast kun je met ZorgRie geheel zelfstandig de RI&E uitvoeren en beheren.
Geen papieren tijger of rondslingerende Excel documenten, alles in één digitale oplossing.

✔

€ 839,-

Ja, ik maak gebruik van ZorgRie - Start; de officiële BrancheRI&E voor zorgorganisaties.
✔

Bij afname van ZorgRie - Start verzorgen wij een éénmalige implementatie en aftrap om
ZorgRie voor jouw organisatie optimaal in te richten. Zo kunt u direct van start!

€ 300,-

ZorgRie - Start kent diverse aanvullende modules.
Neem geheel vrijblijvend contact op met KMO Solutions over de mogelijkheden
Ik ben geïnteresseerd in de uitvoering van de RI&E of ik wil mijn RI&E laten toetsen door KMO Solutions.
KMO Solutions neemt contact met jou op voor een geheel vrijblijvende offerte.

Op aanvraag

Organisatie
Aantal locaties

Aantal medewerkers
Aanhef

Mevrouw

Voorletters

De heer

Voornaam
Achternaam
Functie
E-mailadres
Factuur e-mailadres

Factuurgegevens

Postadres
Postcode en plaats
Bezoekadres
Bezoekpostcode en plaats
Telefoon

Mobiel

Ondertekening
Ik ga akkoord met de Algemene voorwaarden.
Aanhef

Mevrouw

De heer

Voorletters

Handtekening

Voornaam
Achternaam
Functie
Plaats
KMO Solutions B.V.
Prins Willem-Alexanderlaan 723
7311 ST Apeldoorn
055-5383400
www.kmosolutions.nl
klantenservice@kmosolutions.nl
kvk: 08049133
Prijzen zijn geldig
tot 31-12-2021 en excl. BTW

Datum
Op alle rechtsverhoudingen tussen KMO Solutions en haar cliënten zijn uitsluitend de door KMO Solutions gehanteerde algemene voorwaarden van
toepassing. Deze zijn raadpleegbaar op https://www.kmosolutions.nl/algemene-voorwaarden.
De belangrijkste voorwaarden voor licenties, opleidingen, consultancy & advies zijn:
• De (licentie) overeenkomst vangt aan op moment van ondertekening door beide Partijen en heeft een initiële duur van minimaal één kalenderjaar vanaf
het moment van ondertekening. Na deze initiële periode wordt de duur van de overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd met één jaar.
• Partijen kunnen de (licentie) overeenkomst zonder opgave van reden schriftelijk opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3)
maanden vóór het einde van de contractperiode.
• KMO Solutions behoudt zich een prijsindexering inzake haar producten en diensten.
• KMO Solutions is gerechtigd de Opleiding op een andere datum, tijdstip of locatie te laten plaatsvinden (bijvoorbeeld bij onvoldoende deelnemers).
KMO zal Opdrachtgever daarvan tijdig, maar uiterlijk één week voor aanvangsdatum van de Opleiding, op de hoogte stellen.
• Opdrachtgever kan de opleiding tot 4 (kalender)weken kosteloos annuleren of verplaatsen. Opdrachtgever is 50% van de vergoeding verschuldigd,
indien zij de opleiding annuleert of verplaatst tot 14 (kalender)dagen voor de datum waarop de opleiding zou plaatsvinden. Opdrachtgever is de
volledige vergoeding verschuldigd, indien zij deze opleiding annuleert of verplaatst binnen 14 (kalender)dagen voor de datum waarop deze opleiding
zou plaatsvinden.
• KMO kan deelnemers uitsluiten van deelname indien Opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet, niet tijdig of niet volledig heeft voldaan.

