
Pafin® versie 2.xx prijslijst 

Financieel (single-user) € 495,- 

Telebankieren (single-user) € 95,- 

Factuur (single-user) € 495,- 

Order (single-user) € 695,- 

Voorraad (single-user) € 495,- 

CRM (single-user) € 395,- 

WebConnector (single-user) € 595,- 

Werkplaats (single-user) € 595,- 

Minas (single-user) € 845,- 

U kunt uw single-user licentie uitbreiden naar 

een multi-user (netwerk versie). De meerprijs 

bedraagt 30% per extra gebruiker. Het gaat 

hier om gelijktijd gebruik. Parttime gebruikers 

kunnen zo mogelijk een licentie delen. 

De kosten voor onderhoud en support 

bedragen 15% van de pakketprijs per 

kalenderjaar. 

Overigen 

Gebruikershandleiding (PDF)  gratis 

Gebruikershandleiding (colorprint) € 45,-

Opleiding (per cursist per dagdeel) € 220,-

Programmeerdiensten (uurtarief) € 78,-

Reiskostenvergoeding rayon 1 € 45,- 

Reiskostenvergoeding rayon 2 € 55,- 

Reiskostenvergoeding rayon 3 € 70,- 

Reiskostenvergoeding rayon 4 € 90,- 

Reiskostenvergoeding rayon 5 € 115,- 

 

 

 

Software huren kan natuurlijk ook. 

U huurt kantoorruimte, leaset een 

auto, maar koopt computers en 

software. Met Pafin® heeft u de 

mogelijkheid om ook uw software te 

huren. Dit betekent dat u geen 

investering hoeft te doen en uw 

liquide middelen dus ergens anders 

voor kunt inzetten. U hoeft geen 

afschrijvingen te plegen. De 

maandelijkse huurnota kunt u 

rechtstreeks is de kostensfeer 

boeken. 

Daarnaast kunt u altijd over de 

nieuwste versie beschikken. De 

software staat gewoon op uw 

computer of netwerkserver. Een 

online verbinding is niet noodzakelijk. 

De huurperiode loopt per 

kalenderjaar en kan twee maanden 

voor het verstrijken van kalenderjaar 

worden opgezegd. U gegevens kunt u 

gewoon blijven raadplegen. 

Berekening (voorbeeld) 

De rekenformule is eenvoudig. De 

maandelijkse huur wordt als volgt 

bepaald. 3,5% van de pakketprijs. 

Bijvoorbeeld: u heeft een netwerk-

configuratie met drie medewerkers. 

U kiest een software configuratie van 

€ 3640,- U betaalt dan per maand 

3640,- x 0,035 = € 127,40. 

Per werknemer komt dit neer op        

€ 42,47 per maand. Dit is inclusief 

updates en support. Daarna betaald u 

voor elke extra gebruiker € 23,91 per 

maand.

Prijslijst februari 2018 Voorgaande prijslijsten komen hiermee automatisch te vervallen. Genoemde prijzen zijn in euro en 
exclusief 21% BTW. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Alle leveringen en transacties geschieden volgens de FENIT 
Algemene Voorwaarden, welke zijn gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag onder nummer 
60/2003. Deze worden u op verzoek toegezonden en zijn in te zien op onze website www.pafin.nl 

 


