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  2.2      

Softwarebestelling 
Hiermee bestel ik: 

 
 
 
 
 

 
 
Miro GmbH 
Gießener Str. 9    
D-35423 Lich 
FAX: 0049 (0)64 04 / 65 06 43 
 
 

Software MELBA 2.2 Single user versie Netwerkversie 
Brutoprijzen (tussen haakjes nettoprijzen) Prijs per stuk 2) aantal 3) Prijs per stuk 2) aantal 3) 

Basismodules 
basismodule single user versie (voor 1 gebruiker) 529,- (444,54)    
basismodule netwerkversie (voor 3 gebruikers + 1 administrator)  929,- (780,67)  
Iedere volgende gebruiker 1) 39,- ( 32,77)  52,- (43,70)  
 
Aanvullende modules bij de basismodule  4) 
MELBA SL capaciteiten 89,- (74,79)  119,- (100,-)  
MELBA SL eisen 89,- (74,79)  119,- (100,-)  
MELBA talen ‚Duits‘ (om ook de Duitstalige versie te kunnen gebruiken) 89,- (74,79)  119,- (100,-)  

Vrij schakelen van aanvullende modules voor eventuele andere gebruikers van de basismodule 5)  
voor een aanvullend module (per gebruiker) 10,- (08,40)  10,- (08,40)  
voor twee aanvullende modules (per gebruiker) 20,- (16,81)  20,- (16,81)  
voor drie aanvullende modules (per gebruiker) 30,- (25,21)  30,- (25,21)  
 
Software-Interface 
xml- en csv-formaat 129,- (108,40)  269,- (226,05) 
 
1)  De software kan ook op een later tijdstip voor bijkomende gebruikers uitgebreid worden. 2) Alle prijzen incl. 19% (Duitse) omzetbelasting 
en verzendkosten. Indien uw organisatie over een Nederlands BTW-nummer beschikt, kunnen we u de software tegen de nettoprijs leveren. 
3) Als u meerdere verschillende basismodules wilt bestellen, gebruik dan voor ieder basismodule een eigen bestelformulier. 
4) In de netwerkversie zijn in de aanvullende modules 3 gebruikers inbegrepen. 
5) Om technische redenen moet bij aankoop van een aanvullende module, deze altijd voor alle gebruikers vrij geschakeld worden. 
 
 In de prijs voor elke basisversie is (onafhankelijk van het gebruikersaantal!) een handleiding inbegrepen. Bovendien vindt u op de CD-ROM 
de handleiding als PDF-bestand.  

Bezorgadres (Adres of stempel) Naam contactpersoon 
 
Funktie 

 
Telefoon 

 
Telefax 

 

Factuuradres (indien afwijkend van bezorgadres) 
 

 
 
 

 

E-Mail / Homepage 
 

I.v.m. BTW-vrijstelling aub hier uw BTW-nummer 
vermelden: 

 
 

 
 
 
 
Plaats, Datum                                                                Handtekening 
 



 
 
 
 
 

Certificering 
Geschoolde MELBA toepassers worden door Van Hooff Arbeidskundig Advies gecertificeerd. Dat 
betekent dat u een certificeringsnummer ontvangt. Hiermee kunt u bijv. bij opdrachtgevers aantonen 
dat u gekwalificeerd bent voor het toepassen van Melba. 
 
• Toepassers kunnen hun persoonlijke certificering in hun MELBA-documenten invullen en op deze 

manier aantonen dat zij officieel door gelicenseerde MELBA-trainers zijn opgeleid. 
• Klanten en opdrachtgevers kunnen deze gegevens op de homepage van Van Hooff 

Arbeidskundig Advies controleren (www.melba.nl). U kunt er certificeringsnummers invoeren en 
checken of een nummer daadwerkelijk is uitgegeven en of de certificering nog steeds geldig is. 

 
Op deze manier hebben de door  Van Hooff Arbeidskundig Advies gecertificeerde toepassers de 
mogelijkheid hun kwalifikatie officieel aan te tonen. 
Tegelijkertijd kunnen opdrachtgevers altijd informeren, of een MELBA-profiel door een 
gekwalificeerde toepasser is opgesteld (voor verdere informatie over de certificering kijk op 
www.melba.nl) 
 
Geef de namen en nummers van gecertificeerde gebruikers van de MELBA 2.2 software in de 
volgende tabel door.  
Wij kunnen uw MELBA 2.2 software vervolgens zo configureren, dat het certificeringsnummer 
van de desbetreffende gebruiker automatisch in zijn/haar softwaredocumenten en 
profielformulieren wordt ingevuld. 
 

Indien softwaregebruikers in uw organisatie door ons, of door een van onze gelicenseerde trainers 
zijn geschoold, maar hun certificeringsnummer (nog) niet weten, kruis dan  de kolomn “N” aan 
(rechter kolom). Wij zullen het nummer in dat geval opzoeken en aan u doorgeven. 

Gebruiker Naam gebruiker Certificeringsnummer „N“

Gebruiker Nr. 1    

Gebruiker Nr. 2    

Gebruiker Nr. 3    

Gebruiker Nr. 4    

Gebruiker Nr. 5    

Gebruiker Nr. 6    

Gebruiker Nr. 7    

Gebruiker Nr. 8    

Gebruiker Nr. 9    

Gebruiker Nr. 10    

Ik heb/wij hebben de verdeling van de softwarewerkplekken per gebruiker nog niet 
vastgesteld. Wij informeren u later.    

Ik heb/wij hebben de invoer van gecertificeerde gebruikers niet nodig. 

 


