
Kruisstraat 30 - 7941 AN Meppel
Tel. 085-8000650

info@qrlog.nl  -  www.qrlog.nl 

QR LOG QR LOG 
SYSTEMS BVSYSTEMS BV
QR LOG 
SYSTEMS BV

LOG SOFTWARE 
BRANDWERING

11

Prijslijst 3.0

Website admin beheer en Android app       € 1.299,00
Compleet stand alone pakket inclusief PDF actueel logboek met klantinlog, gebruikersbeheer, 

bouwtekeningen met markers, QR sticker meldsysteem,  PDF bouwtekening met link naar gegevens 

doorvoeringen, producten, certificaten, 2 uur uitleg op locatie, op eigen domeinnaam etc etc 

QR Code licenties inclusief meldsysteem voor actueel logboek
De licenties zijn onbeperkt geldig (life-time), worden zonder stickers geleverd

   500 stuks €    220,00   5.000 stuks € 1.308,00 50.000 stuks  €   9.205,00

1.000 stuks €    425,00 10.000 stuks € 2.260,00 Onbeperkt € 18.340,00*

2.500 stuks €    775,00 25.000 stuks € 4.810,00 * i.c.m. installatie eigen server of vaste hosting

Optioneel:

PDF bestand met unieke QR Codes t/m 5.000 licenties €  135,00 / 10.000 € 185,00 / 25.000 > € 297,00

Stickers op rol 52 x 76 mm PVC, full color bedrukt: € 70,00 per rol van 250 stuks 

Overige sticker soorten en afmetingen op aanvraag.

Overige kosten

Per app gebruiker applicateur/monteur   €      84,00   per jaar 

Data-opslag QR-Codes tbv meldsysteem, logboek  €      0,384   per jaar per QR-Code

Hosting i.c.m. onbeperkt QR Codes licenties  €   160,00  per maand, inclusief back-up service

Optioneel:

Huisstijlpakket website, Android app en logboek    €    785,00
Logo en huisstijl kleuren op website, eigen Android app, rapportage met logo en bedrijfsgegevens

Na calculatie - Excel export project en meerwerk    € 2.615,00
Op projectniveau een Excel doc met filters van alle werkzaamheden, gebruikte producten en 

selectie “meerwerk“ en als toevoeging in de app

Eigen Android app in Google Play       € 1.840,00
Standaard is de app te downloaden door in te loggen in de admin. Optioneel kan de app in 

Google Play worden geplaatst. Deze optie wordt vooral gebruikt voor marketing doeleinden.

Extra dagdeel training admin beheer en app     €    485,00
Standaard wordt de software geleverd inclusief uitleg op locatie.

Training applicateur op locatie (Excl. reiskosten v.a. Zwolle)        €    170,00
Op locatie is er uitleg over de app en worden een aantal doorvoeringen samen gelogd.

Installatie admin op eigen Linux webserver     €    890,00
Wij installeren de admin op uw eigen Linux webserver in een datacenter.

Overige aanpassingen Android app en admin          op aanvraag

Alle prijzen zijn excl. 21% btw

Software voor meerdere gebouwen en opdrachtgevers


