Betalingsvoorwaarden
OMNIA Web Agency biedt verschillende betalingsopties aan, afhankelijk van de
overeenkomst in kwestie. Vooraf wordt steeds een zo accuraat mogelijke berekening
gemaakt van het totale factuurbedrag. Vervolgens berekenen we voor jou de
verschillende betalingsopties, zodat jij kan kiezen voor de mogelijkheid die het beste
bij jouw financiële situatie past. Zie ook de Algemene Verkoopsvoorwaarden. Alle
prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
DIENST 1: BRONZE WEB PACKAGE
Optie 1: 3 Facturen – Verspreid over periode van maximaal 12 weken.
Voorschot van minimaal* € 500.00 over te schrijven op het rekeningnummer dat
vermeld staat op elke factuur, t.a.v. SENNE TRENSON, met vermelding factuurnummer.
Dit wordt betaald vóór aanvang van de werkzaamheden en als bevestiging van akkoord
door de klant. – Zie Algemene Verkoopsvoorwaarden.
*Opgelet:
• Kies je voor copywriting van je volledige website? Dan dien je € 250.00 extra
voorschot te betalen.
• Kies je voor fotografie? Dan dien je € 150.00 extra voorschot te betalen.
• Kies je voor andere Individuele Diensten? Dan betaal je extra voorschot ter waarde
van 50% van het bedrag van deze Individuele Dienst(en).
• Het voorschot kan nooit meer bedragen dan € 1 000.00.
Je ontvangt uiteraard een voorschotfactuur aangepast aan jouw persoonlijke project.
Vier weken na de betaling van het voorschot, volgt een tussentijdse factuur. Deze zal
minimaal* € 500.00 bedragen en dient binnen 7 dagen betaald te worden om het vlotte
verloop van je project te garanderen.
*Opgelet:
• Kies je voor copywriting van je volledige website? Dan betaal je € 200.00 extra.
• Kies je voor fotografie? Dan betaal je € 100.00 extra op deze factuur.
Je ontvangt uiteraard een tussentijdse factuur aangepast aan jouw persoonlijke project.
Ten vroegste bij de lancering van je website, of ten laatste 12 weken na de betaling van
je voorschot, ontvang je een laatste factuur met het te betalen saldo.
Optie 2: 2 Facturen – Verspreid over periode van maximaal 12 weken.
Voorschotfactuur ter waarde van 40% van het totaalbedrag van de offerte.
*Opgelet: Indien je kiest voor Individuele Diensten zoals copywriting en fotografie,
kunnen we niet altijd op voorhand weten exact hoeveel deze factuur zal bedragen. Dit
wordt dus case per case bekeken.
Je ontvangt een saldofactuur ten vroegste bij de lancering van je website, of ten laatste
12 weken na de betaling van je voorschot.
Optie 3: Verspreide betaling over maximaal 5 maanden
Dit is een betalingsplan volledig op maat van jouw financiële mogelijkheden. Hierbij
kies je je zelf de waarde van je voorschotfactuur. Het minimum is € 500.00. Het saldo
verspreid je verder over 8 tot 20 weken. – Dit wordt vooraf overeen gekomen.
Deze tussentijdse facturen hebben steeds een betalingstermijn van 7 dagen.
Als voorbeeld, de betaling van het BRONZE WEB Package, zonder Individuele Diensten,
verspreid over 20 weken ziet er als volgt uit:
Voorschotfactuur t.w.v. € 500.00 en vervolgens 5 facturen van € 139.00 (elke 4 weken).
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DIENST 2: SILVER WEB PACKAGE
Optie 1: 3 Facturen – Verspreid over periode van maximaal 12 weken.
Voorschot van minimaal* € 600.00 over te schrijven op het rekeningnummer dat
vermeld staat op elke factuur, t.a.v. SENNE TRENSON, met vermelding factuurnummer.
Dit wordt betaald vóór aanvang van de werkzaamheden en als bevestiging van akkoord
door de klant. – Zie Algemene Verkoopsvoorwaarden.
*Opgelet:
• Kies je voor copywriting van je volledige website? Dan dien je € 250.00 extra
voorschot te betalen.
• Kies je voor fotografie? Dan dien je € 150.00 extra voorschot te betalen.
• Kies je voor andere Individuele Diensten? Dan betaal je extra voorschot ter waarde
van 50% van het bedrag van deze Individuele Dienst(en).
• Het voorschot kan nooit meer bedragen dan € 1 000.00.
Je ontvangt uiteraard een voorschotfactuur aangepast aan jouw persoonlijke project.
Vier weken na de betaling van het voorschot, volgt een tussentijdse factuur. Deze zal
minimaal* € 600.00 bedragen en dient binnen 7 dagen betaald te worden om het vlotte
verloop van je project te garanderen.
*Opgelet:
• Kies je voor copywriting van je volledige website? Dan betaal je € 200.00 extra.
• Kies je voor fotografie? Dan betaal je € 100.00 extra op deze factuur.
Je ontvangt uiteraard een tussentijdse factuur aangepast aan jouw persoonlijke project.
Ten vroegste bij de lancering van je website, of ten laatste 12 weken na de betaling van
je voorschot, ontvang je een laatste factuur met het te betalen saldo.
Optie 2: 2 Facturen – Verspreid over periode van maximaal 12 weken.
Voorschotfactuur ter waarde van 40% van het totaalbedrag van de offerte.
*Opgelet: Indien je kiest voor Individuele Diensten zoals copywriting en fotografie,
kunnen we niet altijd op voorhand weten exact hoeveel deze factuur zal bedragen. Dit
wordt dus case per case bekeken.
Je ontvangt een saldofactuur ten vroegste bij de lancering van je website, of ten laatste
12 weken na de betaling van je voorschot.
Optie 3: Verspreide betaling over maximaal 6 maanden
Dit is een betalingsplan volledig op maat van jouw financiële mogelijkheden. Hierbij
kies je je zelf de waarde van je voorschotfactuur. Het minimum is € 500.00. Het saldo
verspreid je verder over 8 tot 20 weken. – Dit wordt vooraf overeen gekomen.
Deze tussentijdse facturen hebben steeds een betalingstermijn van 7 dagen.
Als voorbeeld, de betaling van het SILVER WEB Package, zonder Individuele Diensten,
verspreid over 20 weken ziet er als volgt uit:
Voorschotfactuur t.w.v. € 550.00 en vervolgens 5 facturen van € 189.00 (elke 4 weken).
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DIENST 3: GOLD WEB PACKAGE
Optie 1: 3 Facturen – Verspreid over periode van maximaal 12 weken.
Voorschot van minimaal* € 700.00 over te schrijven op het rekeningnummer dat
vermeld staat op elke factuur, t.a.v. SENNE TRENSON, met vermelding factuurnummer.
Dit wordt betaald vóór aanvang van de werkzaamheden en als bevestiging van akkoord
door de klant. – Zie Algemene Verkoopsvoorwaarden.
*Opgelet:
• Kies je voor copywriting van je volledige website? Dan dien je € 250.00 extra
voorschot te betalen.
• Kies je voor fotografie? Dan dien je € 150.00 extra voorschot te betalen.
• Kies je voor andere Individuele Diensten? Dan betaal je extra voorschot ter waarde
van 50% van het bedrag van deze Individuele Dienst(en).
• Het voorschot kan nooit meer bedragen dan € 1 200.00.
Je ontvangt uiteraard een voorschotfactuur aangepast aan jouw persoonlijke project.
Vier weken na de betaling van het voorschot, volgt een tussentijdse factuur. Deze zal
minimaal* € 700.00 bedragen en dient binnen 7 dagen betaald te worden om het vlotte
verloop van je project te garanderen.
*Opgelet:
• Kies je voor copywriting van je volledige website? Dan betaal je € 200.00 extra.
• Kies je voor fotografie? Dan betaal je € 100.00 extra op deze factuur.
Je ontvangt uiteraard een tussentijdse factuur aangepast aan jouw persoonlijke project.
Ten vroegste bij de lancering van je website, of ten laatste 12 weken na de betaling van
je voorschot, ontvang je een laatste factuur met het te betalen saldo.
Optie 2: 2 Facturen – Verspreid over periode van maximaal 12 weken.
Voorschotfactuur ter waarde van 40% van het totaalbedrag van de offerte.
*Opgelet: Indien je kiest voor Individuele Diensten zoals copywriting en fotografie,
kunnen we niet altijd op voorhand weten exact hoeveel deze factuur zal bedragen. Dit
wordt dus case per case bekeken.
Je ontvangt een saldofactuur ten vroegste bij de lancering van je website, of ten laatste
12 weken na de betaling van je voorschot.
Optie 3: Verspreide betaling over maximaal 6 maanden
Dit is een betalingsplan volledig op maat van jouw financiële mogelijkheden. Hierbij
kies je je zelf de waarde van je voorschotfactuur. Het minimum is € 500.00. Het saldo
verspreid je verder over 8 tot 24 weken. – Dit wordt vooraf overeen gekomen.
Deze tussentijdse facturen hebben steeds een betalingstermijn van 7 dagen.
Als voorbeeld, de betaling van het GOLD WEB Package, zonder Individuele Diensten,
verspreid over 24 weken ziet er als volgt uit:
Voorschotfactuur t.w.v. € 650.00 en vervolgens 6 facturen van € 224.17 (elke 4 weken).
BELANGRIJKE OPMERKING VOOR GOLD WEB KLANTEN:
Je ontvangt de eerste maandelijkse factuur van jouw SEO Package pas 8 weken ná de
lancering van de website. De SEO Campagne (t.w.v. € 1 810.00) is namelijk inbegrepen
in het GOLD WEB Package, en duurt ongeveer 4 weken.
Duurtijd en opzegtermijnen voor overeenkomsten vind je in het aparte document
“Verkoopsvoorwaarden Diensten”.
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DIENST 4: MINI WEB PACKAGE
Optie 1: 3 Facturen – Verspreid over periode van maximaal 8 weken.
Voorschot van minimaal* € 400.00 over te schrijven op het rekeningnummer dat
vermeld staat op elke factuur, t.a.v. SENNE TRENSON, met vermelding factuurnummer.
Dit wordt betaald vóór aanvang van de werkzaamheden en als bevestiging van akkoord
door de klant. – Zie Algemene Verkoopsvoorwaarden.
*Opgelet:
• Kies je voor copywriting van je volledige website? Dan dien je € 50.00 extra
voorschot te betalen.
• Kies je voor fotografie? Dan dien je € 100.00 extra voorschot te betalen.
• Kies je voor andere Individuele Diensten? Dan betaal je extra voorschot ter waarde
van 50% van het bedrag van deze Individuele Dienst(en).
• Het voorschot kan nooit meer bedragen dan € 600.00.
Je ontvangt uiteraard een voorschotfactuur aangepast aan jouw persoonlijke project.
Twee weken na de betaling van het voorschot (of wanner de eerste versie van de website
besproken is), volgt een tussentijdse factuur. Deze zal € 400.00 bedragen en dient
binnen 7 dagen betaald te worden om het vlotte verloop van je project te garanderen.
Je ontvangt uiteraard een tussentijdse factuur aangepast aan jouw persoonlijke project.
Ten vroegste bij de lancering van je website, of ten laatste 8 weken na de betaling van
je voorschot, ontvang je een laatste factuur met het te betalen saldo.
Optie 2: 2 Facturen – Verspreid over periode van maximaal 8 weken.
Voorschotfactuur ter waarde van 40% van het totaalbedrag van de offerte.
*Opgelet: Indien je kiest voor Individuele Diensten zoals copywriting en fotografie,
kunnen we niet altijd op voorhand weten exact hoeveel deze factuur zal bedragen. Dit
wordt dus case per case bekeken.
Je ontvangt een saldofactuur ten vroegste bij de lancering van je website, of ten laatste
8 weken na de betaling van je voorschot.
Optie 3: Verspreide betaling over maximaal 5 maanden
Dit is een betalingsplan volledig op maat van jouw financiële mogelijkheden. Hierbij
kies je je zelf de waarde van je voorschotfactuur. Het minimum is € 400.00. Het saldo
verspreid je verder over 4 tot 20 weken. – Dit wordt vooraf overeen gekomen.
Deze tussentijdse facturen hebben steeds een betalingstermijn van 7 dagen.
Als voorbeeld, de betaling van het MINI WEB Package, zonder Individuele Diensten,
verspreid over 20 weken ziet er als volgt uit:
Voorschotfactuur t.w.v. € 400.00 en vervolgens 5 facturen van € 119.00 (elke 4 weken).
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DIENST 5: BRONZE SEO PACKAGE
5.1

Geen gespreide betaling mogelijk.

5.2

Betalingstermijn van 7 dagen voor de terugkerende facturen (€ 195.00). Bij niet
tijdige betaling zijn de OMNIA Web Agency Algemene Verkoopsvoorwaarden van
kracht.

5.3

De eerste termijnfactuur wordt steeds uitgeschreven 4 weken na de start van de
SEO Campagne.

5.4

Het tarief waaraan je start ligt vast voor 2 jaar (24 maandelijkse termijnen).

DIENST 6: CUSTOM SEO PACKAGE
6.1

Geen gespreide betaling mogelijk.

6.2

Betalingstermijn van 7 dagen voor de terugkerende facturen. Bij niet tijdige
betaling zijn de OMNIA Web Agency Algemene Verkoopsvoorwaarden van kracht.

6.3

De eerste termijnfactuur wordt steeds uitgeschreven 4 weken na de start van de
SEO Campagne.

6.4

Het tarief waaraan je start ligt vast voor 2 jaar (24 maandelijkse termijnen).

DIENST 7: GOLD SEO PACKAGE
7.1

Geen gespreide betaling mogelijk.

7.2

Betalingstermijn van 7 dagen voor de terugkerende facturen (€ 995.00). Bij niet
tijdige betaling zijn de OMNIA Web Agency Algemene Verkoopsvoorwaarden van
kracht.

7.3

De eerste termijnfactuur wordt steeds uitgeschreven 4 weken na de start van de
SEO Campagne.

7.4

Het tarief waaraan je start ligt vast voor 2 jaar (24 maandelijkse termijnen).

DIENST 8: SEO CAMPAGNE
8.1

Geen gespreide betaling mogelijk.

8.2

Betalingstermijn van 7 dagen voor de terugkerende facturen. Bij niet tijdige
betaling zijn de OMNIA Web Agency Algemene Verkoopsvoorwaarden van kracht.

8.3

Indien losstaand van GOLD WEB Package: verschuldigd bedrag wordt betaald
vóór aanvang van de werkzaamheden en als bevestiging van akkoord door de
klant. – Zie Algemene Verkoopsvoorwaarden.

8.4

Indien je het GOLD WEB Package hebt, is de SEO Campagne inbegrepen en gelden
de betalingsvoorwaarden zoals eerder omschreven.
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DIENST 9: BRONZE SERVICE PACKAGE
Optie 1: Gespreide betaling per kwartaal (ENKEL VOOR BRONZE WEB PACKAGE)
Ontvang elke 3 maanden een tussentijdse factuur ter waarde van € 65.00, over te
schrijven op het rekeningnummer dat vermeld staat op elke factuur, t.a.v. SENNE
TRENSON, met vermelding factuurnummer.
Je ontvangt de eerste factuur exact 4 weken (28 dagen) na het starten van de
werkzaamheden aan de website.
Er geldt steeds een betalingstermijn van 14 dagen.
OPGELET: Tijdens jaar één krijg je een korting van € 145.00 (domeinnaam en hosting is
reeds inbegrepen). Je eerste 4 tussentijdse facturen zullen dus een verschuldigd bedrag
van slechts € 29.75 vertonen.
Optie 2: Gespreide betaling per maand (ENKEL VOOR BRONZE WEB PACKAGE)
Ontvang 12 tussentijdse facturen per jaar, ter waarde van € 21.67, over te schrijven op
het rekeningnummer dat vermeld staat op elke factuur, t.a.v. SENNE TRENSON, met
vermelding factuurnummer.
Je ontvangt de eerste factuur exact 4 weken (28 dagen) na het starten van de
werkzaamheden aan de website.
Er geldt steeds een betalingstermijn van 7 dagen.
OPGELET: Tijdens jaar één krijg je een korting van € 145.00 (domeinnaam en hosting is
reeds inbegrepen). Je eerste 12 tussentijdse facturen zullen dus een verschuldigd bedrag
van slechts € 9.92 vertonen.
Optie 3: Gespreide betaling per kwartaal (ENKEL VOOR MINI WEB PACKAGE)
Ontvang elke 3 maanden een tussentijdse factuur ter waarde van € 74.00, over te
schrijven op het rekeningnummer dat vermeld staat op elke factuur, t.a.v. SENNE
TRENSON, met vermelding factuurnummer.
Je ontvangt de eerste factuur exact 3 weken (21 dagen) na het starten van de
werkzaamheden aan de website.
Er geldt steeds een betalingstermijn van 14 dagen.
OPGELET: Tijdens jaar één krijg je een korting van € 145.00 (domeinnaam en hosting is
reeds inbegrepen). Je eerste 4 tussentijdse facturen zullen dus een verschuldigd bedrag
van slechts € 37.75 vertonen.
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DIENST 10: SILVER SERVICE PACKAGE
Optie 1: Gespreide betaling per kwartaal (ENKEL VOOR BRONZE WEB PACKAGE)
Ontvang elke 3 maanden een tussentijdse factuur ter waarde van € 123.75, over te
schrijven op het rekeningnummer dat vermeld staat op elke factuur, t.a.v. SENNE
TRENSON, met vermelding factuurnummer.
Je ontvangt de eerste factuur exact 4 weken (28 dagen) na het starten van de
werkzaamheden aan de website.
Er geldt steeds een betalingstermijn van 14 dagen.
OPGELET: Tijdens jaar één krijg je een korting van € 145.00 (domeinnaam en hosting is
reeds inbegrepen). Je eerste 4 tussentijdse facturen zullen dus een verschuldigd bedrag
van slechts € 87.50 vertonen.
Optie 2: Gespreide betaling per maand (ENKEL VOOR BRONZE WEB PACKAGE)
Ontvang 12 tussentijdse facturen per jaar, ter waarde van € 41.25, over te schrijven op
het rekeningnummer dat vermeld staat op elke factuur, t.a.v. SENNE TRENSON, met
vermelding factuurnummer.
Je ontvangt de eerste factuur exact 4 weken (28 dagen) na het starten van de
werkzaamheden aan de website.
Er geldt steeds een betalingstermijn van 7 dagen.
OPGELET: Tijdens jaar één krijg je een korting van € 145.00 (domeinnaam en hosting is
reeds inbegrepen). Je eerste 12 tussentijdse facturen zullen dus een verschuldigd bedrag
van slechts € 29.17 vertonen.
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DIENST 11: GOLD SERVICE PACKAGE
Optie 1: Gespreide betaling per kwartaal
Ontvang elke 3 maanden een tussentijdse factuur ter waarde van € 136.25, over te
schrijven op het rekeningnummer dat vermeld staat op elke factuur, t.a.v. SENNE
TRENSON, met vermelding factuurnummer.
Je ontvangt de eerste factuur exact 4 weken (28 dagen) na het starten van de
werkzaamheden aan de website.
Er geldt steeds een betalingstermijn van 14 dagen.
OPGELET: Tijdens jaar één krijg je een korting van € 145.00 (domeinnaam en hosting is
reeds inbegrepen). Je eerste 4 tussentijdse facturen zullen dus een verschuldigd bedrag
van slechts € 100.00 vertonen.
Optie 2: Gespreide betaling per maand
Ontvang 12 tussentijdse facturen per jaar, ter waarde van € 45.42, over te schrijven op
het rekeningnummer dat vermeld staat op elke factuur, t.a.v. SENNE TRENSON, met
vermelding factuurnummer.
Je ontvangt de eerste factuur exact 4 weken (28 dagen) na het starten van de
werkzaamheden aan de website.
Er geldt steeds een betalingstermijn van 7 dagen.
OPGELET: Tijdens jaar één krijg je een korting van € 145.00 (domeinnaam en hosting is
reeds inbegrepen). Je eerste 12 tussentijdse facturen zullen dus een verschuldigd bedrag
van slechts € 33.33 vertonen.
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DIENST 12: RENTAL PACKAGE
Initiële factuur ter waarde van € 845.00 over te schrijven op het rekeningnummer dat
vermeld staat op elke factuur, t.a.v. SENNE TRENSON, met vermelding factuurnummer.
Dit wordt betaald vóór aanvang van de werkzaamheden en als bevestiging van akkoord
door de klant. – Zie Algemene Verkoopsvoorwaarden.
Voor dit bedrag is geen gespreide betaling mogelijk. Echter, indien je ervoor kiest om
Individuele Diensten toe te voegen, heb je de mogelijkheid om het verschuldigd bedrag
te verspreiden.
• Kies je voor copywriting van je volledige website? Dan dien je € 250.00 extra te
betalen op de initiële factuur.
• Kies je voor fotografie? Dan dien je € 150.00 extra te betalen op de initiële factuur.
• Kies je voor andere Individuele Diensten? Dan betaal je extra voorschot ter waarde
van 50% van het bedrag van deze Individuele Dienst(en).
Voor de terugkerende facturen (€ 845.00) geldt een betalingstermijn van 7 dagen.
Bij niet tijdige betaling zijn de OMNIA Web Agency Algemene Verkoopsvoorwaarden van
kracht.
De eerste termijnfactuur wordt steeds uitgeschreven 4 weken na de start van de SEO
Campagne.
Het tarief waaraan je start ligt vast voor 2 jaar (24 maandelijkse termijnen).

Gespreide betaling indien keuze voor Individuele Diensten
Voorschot ter waarde van € 845.00 over te schrijven op het rekeningnummer dat
vermeld staat op elke factuur, t.a.v. SENNE TRENSON, met vermelding factuurnummer.
Dit wordt betaald vóór aanvang van de werkzaamheden en als bevestiging van akkoord
door de klant. – Zie Algemene Verkoopsvoorwaarden.
Vier weken na de betaling van het voorschot, volgt een tussentijdse factuur. Deze zal
50% bedragen van het nog verschuldigde bedrag en dient binnen 7 dagen betaald te
worden om het vlotte verloop van je project te garanderen.
Bij de lancering van de website (ongeveer 8 weken na aanvang van de werkzaamheden),
wordt 25% van het nog verschuldigde bedrag aan je eerste maandelijkse betaling van
€ 845.00 toegevoegd.
Tenslotte wordt het resterende saldo toegevoegd aan je tweede maandelijkse betaling
van € 845.00.

Op verzoek kan de betaling van de gekozen Individuele Diensten verspreid worden over
maximaal 6 maanden.
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