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Yabal Works Onderhoudscontract/Strippenkaart 

 
 

Werkwijze Yabal Works Strippenkaart 
De strippenkaart is met name geschikt voor werkzaamheden van terugkerende aard, of voor 
verschillende werkzaamheden binnen een bepaalde periode. Jij maakt vooraf jouw wensen kenbaar 
m.b.t. de te verrichten werkzaamheden en tijdspad, Yabal Works geeft een indicatie van het aantal 
uur (dan wel: het aantal strippen) dat hiervoor berekend wordt, en of dit inderdaad binnen de 
gewenste periode realiseerbaar is. Komen onze wensen en mogelijkheden overeen, schaf je een 
strippenkaart aan – zie hieronder de verschillende mogelijkheden. Deze strippenkaart geldt als onze 
samenwerkingsovereenkomst. Yabal Works voert vervolgens de werkzaamheden conform afspraak 
uit, en boekt de overeengekomen strippen af. Zijn alle strippen gebruikt, stuurt Yabal Works de 
factuur toe. Je betaalt dus pas ná bewezen diensten, waardoor tussentijds ook nog ruimte bestaat 
voor aanpassing van de invulling.  
 
Let wel: de maximale looptijd van een strippenkaart is een half jaar. Zijn na een half jaar na de 
ingangsdatum nog niet alle strippen verbruikt of zijn geen nadere afspraken gemaakt omtrent 
invulling van de nog ongebruikte strippen (binnen een redelijke termijn), wordt desalniettemin het 
volledige strippenkaart-tarief gefactureerd.    
 
 
Voorbeelden van werkzaamheden die onder deze constructie (kunnen) vallen 

 Op maat gesneden tips & tricks m.b.t. jouw sociale media gebruik (per email, in een één-op-
één workshop of via skype of telefoon) 

 Uitvoering van on- en offline communicatie/PR activiteiten, bijvoorbeeld het opzetten en 
onderhouden van sociale media  

 Tekstcorrectie: grammatica, spelling, interpunctie en consistentie. Van flyer tot en met 
academische tekst, in Nederlands en Engels (indien gewenst conform stijlgidsen zoals 
Chicago, APA of Harvard style)    

 Tekstredactie en herschrijven: naast taalfouten (zie tekstcorrectie, hierboven) let ik ook op 
zinsconstructie en tekstopbouw, tone of voice, overbodige herhalingen en tekstopmaak 

 Schrijven van (web)teksten op basis van ruwe input  
 Advisering m.b.t. webcontent en het functioneren van jouw website 
 Aanpassing en onderhoud van jouw WordPress website: plaatsing, verwijdering en 

vervanging van teksten en beeldmateriaal, upgrading van WordPress, toevoegen van 
eenvoudige functionaliteiten/plugins (eventuele licentiekosten van plugins vallen buiten de 
hieronder vermelde abonnementsprijzen), aanpassing van kleine wijzigingen in het 
WordPress thema 

 Andere wensen of ideeën? Leg ze gewoon aan mij voor! 
 

 
Onderhoudsabonnementen  
 

 8-uur-strippenkaart: €30,00 per uur = €240 (ex btw) 
 12-uur-strippenkaart: €27,50 per uur = €330 (ex btw) 
 16-uur-strippenkaart: €25,00 per uur = €400 (ex btw) 
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