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Introductie

Applicatie

EmailWave is dé manier om uw leden of klanten uw
nieuwsbrief toe te sturen. De applicatie biedt vele mogelijkheden om het voor u zo gemakkelijk mogelijk te
maken uw leden of klanten op de hoogte te houden.
Behalve gemakkelijk gaat het ook snel; u stelt in samenwerking met ons één of meerdere templates op die u
vervolgens kunt blijven gebruiken. U hoeft dan zodra u
uw nieuwsbrief wilt gaan versturen alleen nog maar de
teksten en/of afbeeldingen in te voeren. Het is uiteraard
ook mogelijk om ons de complete mailing te laten verzorgen.

De applicatie gebruikt om te versturen een cluster van
servers waardoor het versturen van uw mailing snel en
betrouwbaar verloopt, het is daardoor geen enkel probleem om binnen korte tijd een mailing met duizenden
ontvangers te versturen.
Na het versturen kunt u de uitgebreide statistieken inzien (rapportage), dit geeft u een goed inzicht bij hoeveel ontvangers de nieuwsbrief succesvol is ontvangen
en binnen welke tijdsperiode.

Per mailing geeft u aan naar welke klanten of leden de
mailing moet worden verstuurd, u kunt uiteraard groepen in de applicatie aanmaken. Bijvoorbeeld om dagelijkse nieuwsbrief leden en wekelijkse nieuwsbrief leden
te groeperen. U kunt ook een datum en tijd opgeven. Zodat u de mailing op uw gemak kunt maken. Voorbeeld:
vrijdag maken en dan automatisch maandagochtend om
7 uur laten versturen.

Enkele voorbeelden van mailings die met EmailWave worden verstuurd.

VirusAlert.nl - Periodieke mailing

FreezZ.nl - Periodieke mailing
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Belangrijkste kenmerken EmailWave:
Makkelijk: Het is zeer eenvoudig om zelf mailings te maken en te verzenden, het systeem biedt de mogelijkheid om
templates te gebruiken waardoor u snel en gestructureerd mailings op kunt stellen;
Snel: Het systeem maakt gebruik van een cluster van servers waardoor uw mailings betrouwbaar en snel kunnen
worden verstuurd;
Flexibel: U kunt mailings geheel naar uw smaak opmaken; u kunt eenvoudig afbeeldingen en layout kenmerken toevoegen;
Beheersbaar: Door het aanmelden en afmelden te automatiseren ontstaat er voor u een centrale plek waar u alles voor
uw mailings kunt regelen;
Veilig: Behalve u beschikt er niemand over de inloggegevens; tevens staat de apparatuur in een beveiligde omgeving
en wordt uw ledenbestand gecodeerd bewaard.
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Tarieven EmailWave abonnement
abonnement *
inclusief
alleen tekst
light
1.000 e-mails
€ 20,00
basic
10.000 e-mails
€ 50,00
large
100.000 e-mails
€ 300,00
* abonnementstarieven per maand in euro’s en excl. 19% B.T.W.

alleen html
€ 25,00
€ 70,00
€ 420,00

mix van tekst/html
€ 22,50
€ 60,00
€ 360,00

alleen tekst

alleen html

mix van tekst/html

€ 17,50
€ 45,00
€ 250,00

€ 22,50
€ 60,00
€ 350,00

€ 20,00
€ 52,50
€ 300,00

Extra e-mails binnen een account
extra op
abonnement *
light
basic
large

per extra
1.000 e-mails
10.000 e-mails
100.000 e-mails

Afronding
Maandelijks wordt er per abonnement gekeken wat het totaal aantal verstuurde mailtjes is, om de bijkomende kosten te
berekenen is er afronding nodig. U krijgt van ons een marge van 15%, dus stel u heeft een light account en heeft in de
betreffende maand 2.100 e-mails verstuurd, dan betaald u alleen het light account + light extra wat samen 2.000 e-mails
inhoudt. Maar wanneer u de marge zou overschrijden -15% van 1.000 = 150- van in totaal 2.150 dan betaalt u voor het
light account + 2x light extra wat totaal 3.000 e-mails inhoudt.

Maatwerk
Wanneer u ons vraagt om voor u werkzaamheden te verrichten (ten behoeve van de EmailWave mailings en/of integratie
met uw website) worden deze uren op de eerst volgende factuur a € 45,00 in rekening gebracht. Uiteraard zullen wij in
deze situatie van te voren inlichten over het aantal benodigde uren.

Anti-Spam Regeling
EmailWave mag onder geen enkele voorwaarden worden gebruikt voor het versturen van ongewenste (bulk) e-mails, ook
wel spam genoemd. Het is alleen toegestaan om personen en organisaties e-mails te sturen die hebben aangegeven
deze mails te willen ontvangen.

Rekenvoorbeeld
Hieronder een voorbeeld wat u per e-mailtje aan kosten aan EmailWave kwijt bent:
abonnement
light
basic
large

kosten per tekst e-mail
circa € 0,018 - € 0,020
circa € 0,0046 - € 0,005
circa € 0,0026 - € 0,003

html e-mails
circa € 0,023 - € 0,03
circa € 0,0061 - € 0,007
circa € 0,0036 - € 0,0042

mix van tekst/html
circa € 0,02 - € 0,022
circa € 0,0053 - € 0,006
circa € 0,0031 - € 0,0036
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Aanvraagformulier EmailWave abonnement
Onderstaand formulier kunt u uitprinten en invullen en vervolgens per post of per fax aan ons retourneren.
Postadres:
EmailWave
t.a.v. Abonnementen
Postbus 110, 7000 AC DOETINCHEM

Faxnummer:
0314 - 365 851

Organisatie :
Contactpersoon :
E-mail adres :
Telefoon :

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Factuuradres :
Kvk nr. :
BTW nr. :

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Verwacht aantal per maand :

tekst e-mails : ___________________________
html e-mails : ___________________________
□ light abonnement (1.000 e-mails per maand)
□ basic abonnement (10.000 e-mails per maand)
□ large abonnement (100.000 e-mails per maand)
□ anders: ............................... e-mails per maand

Abonnement :

Betaling per :

□ maand
□ kwartaal (5% korting, niet over maatwerk uren)
□ jaar (10% korting, niet over maatwerk uren)

Gewenste ingangsdatum :

_______________________________________________________

Gewenste gebruikersnaam :
Gewenst wachtwoord :

_______________________________________________________
_______________________________________________________

Datum :
Plaats :
Handtekening :

_______________________________________________________
_______________________________________________________

