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  Met slechts enkele klikken
is ook deze offerte gemaakt
vanuit Gripp.

Hi ,
Welkom bij Gripp
Leuk dat je op het punt staat om voor Gripp te kiezen. Mijn naam
is Camilla en samen met het Gripp-team wil ik jou een vliegende
start met Gripp bezorgen. We weten dat je niet elke dag een nieuw
systeem in gebruik neemt. Wij doen dat wel en daarom kun je ons
inschakelen voor een soepele overgang. We gaan je systeem goed
inrichten, zodat je sneller en efficiënter gaat werken met Gripp.

Wat houdt dit stappenplan in?
Dit plan beschrijft jouw Gripp Vliegende Start. Het bestaat uit een
aantal stappen, werkzaamheden en prijzen. Deze heb ik gebaseerd
op de informatie en wensen die je aan mij hebt doorgegeven.
Gebruik dit plan om te checken of de werkzaamheden kloppen bij
jouw situatie en wensen. De meeste stappen zijn optioneel. Je
kunt er altijd voor kiezen om deze onderdelen zelf te doen. Na
ondertekenen raad ik je aan om dit stappenplan te bewaren. Het is
een handige referentie als we aan de slag gaan.

En wat nu?
Lees het stappenplan rustig door. Heb je vragen? Neem dan
contact met mij op. Wil je de Gripp Vliegende Start in gang zetten?
Super! Ondertekenen kan het makkelijkst online. Na ontvangst van
je akkoord gaan we jouw Gripp Vliegende Start inplannen.

Camilla Kars
Gripp-consultant, ervaren door honderden
Vliegende Starts. Ik beantwoord al je vragen.

  sales@gripp.com     085 065 54 32

http://www.gripp.com
mailto:sales@gripp.com


Kick-off met businessanalist

Omschrijving
Een overgang naar een nieuw softwarepakket is niet niets. Om van jouw overstap een succes te maken, is het
van belang dat dit goed wordt begeleid. Om de overgang voor jouw bedrijf en personeel zo soepel mogelijk te
laten verlopen, neemt onze businessanalist de tijd om alle hobbels te inventariseren. Onze busines analist
doorgrond de huidige bedrijfsprocessen en kan een perfecte briefing maken voor de inrichting door onze
consultants. In een korte online-sessie wordt de huidige en beoogde werkwijze besproken. Hierbij bespreken
we bijvoorbeeld jullie eventuele huidige systeem en jullie huidige boekhoudpakket en de datum vanaf wanneer
jullie over willen gaan op Gripp. Dit zorgt ervoor dat niet alleen jij, maar ook al je collega's of werknemers vanaf
dag één het maximale uit Gripp halen!

Resultaat
Overzicht van alle benodigde werkzaamheden en definitieve planning.

Jouw to do’s
● Duidelijk je wensen aangeven aan de consultant, zoals het overnemen van historische data.

We voeren
de volgende
werkzaamheden
uit:

Aantallen Prijzen in €

Consultancy op afstand Opstellen implementatieplan
Fixed

1 stuks 350

Totaalprijs Kick-off met businessanalist 350
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Instellen Gripp

Omschrijving 
Om Gripp goed aan te laten sluiten op jouw bedrijf en jouw werkprocessen en het meeste uit Gripp te halen, is
het van belang dat de verschillende onderdelen in Gripp volledig en op de juiste manier zijn ingesteld. Wanneer
wij jullie werkprocessen kennen en jullie de juiste gegevens aanleveren, stellen wij Gripp zo optimaal mogelijk
voor je in. Bij sommige onderdelen is het noodzakelijk dat we dit samen met iemand van jullie doen. Dit
gebeurt doorgaans via een telefonische afspraak. Ook de verschillende rechtenprofielen stellen we samen met
je in, zodat al je medewerkers Gripp kunnen gebruiken op de manier die bij hun functie past.
 
Resultaat 
De instellingen van Gripp zijn volledig en passend bij jouw organisatie ingesteld, zodat je Gripp optimaal kunt
gebruiken. 
 
Jouw to do’s 

● Aanleveren van gegevens zoals informatie en roosters van de medewerkers. De consultant zal dit
nader met je bespreken.
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We voeren
de volgende
werkzaamheden
uit:

Aantallen Prijzen in €

Consultancy op afstand  Fixed
We stellen samen de volgende Gripp-onderdelen in:
stamgegevens, CRM, HRM, sales,
projectmanagement, facturatie, rechten

1 prijs 600

Consultancy op afstand  Fixed
We stellen samen de volgende Gripp-onderdelen in:
planning, contracten, boekhouding, automation

1 prijs 600

Consultancy op afstand  Nacalculatie
In samenwerking met de boekhouder / administrateur
zullen we assisteren bij de volgende werkzaamheden:

● Het importeren van de grootboekrekeningen
● Het importeren van kostenplaatsen
● Het instellen van BTW-codes
● Het instellen van betalingscondities
● Het invoeren van de beginbalans
● Het koppelen met een extern

boekhoudpakket.

De kosten zullen op basis van nacalculatie worden
doorbelast.

... uur p.m.

Totaalprijs Instellen Gripp 1.200
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Aanmaken sjablonen

Omschrijving 
Het in je eigen huisstijl versturen van offertes, opdrachtbevestigingen, facturen ed. werkt in Gripp via
sjablonen. Wij maken deze sjablonen dan ook op basis van jouw wensen en huisstijl. Wanneer alle benodigde
gegevens zijn aangeleverd (zie to do’s) stellen wij het eerste sjabloon op. In de eerste correctieronde (duur:
een week) vragen we je feedback te geven op dit sjabloon. Na goedkeuring maken wij op basis van het eerste
sjabloon én de aangeleverde voorbeelden de overige sjablonen. Na oplevering volgt de tweede en laatste
correctieronde (duur: een week). Daarna beschouwen wij de sjablonen als definitief. Houd rekening met een
verwerkingstijd van twee tot vier weken.

De volgende sjabonen kunnen worden opgeleverd, en zal voor aanvang van de werkzaamheden worden
afgestemd.

● Offerte
● Contractofferte
● Opdracht
● Inkoopopdracht
● Opdracht
● Factuur
● Herinnering
● Aanmaning
● Pakbon
● Werkbon
● Contract

 
Resultaat 
De sjablonen zijn opgemaakt, zodat je offertes, facturen enz. kunt versturen conform je huisstijl en wensen. 
 
Jouw to do’s 
Om e.e.a. te kunnen realiseren, verzoeken wij je de volgende zaken aan te leveren: 

● Voorbeelden van alle typen documenten met het beoogde eindresultaat, in DocX formaat én PDF
formaat. Arceer hierop de variabele teksten. Denk ook aan eventuele Engelse sjablonen. 

● Het briefpapier en volgblad in PDF formaat. 
● Grafische elementen, zoals een logo, als los bestand in hoge resolutie (300dpi). 
● Betaalcondities en Algemene voorwaarden, de laatste in PDF formaat. 
● De namen van gebruikte lettertypes. Lettertypes die niet standaard in Gripp staan kunnen door ons

worden geïnstalleerd. In dat geval graag ook de TTF of OTF bestanden meesturen. 
● Tijdig (binnen een week) feedback leveren gedurende de correctierondes.
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We voeren
de volgende
werkzaamheden
uit:

Aantallen Prijzen in €

Sjabloon opmaken Opstartkosten Fixed 1 prijs 150

Sjabloon opmaken  Begroot
Per opgeleverd document brengen we 100 euro in
rekening. Het getoonde aantal is slechts ter indicatie.

6 stuks 600

Totaalprijs Aanmaken sjablonen 750
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Training op locatie

Omschrijving 
Hoewel het gebruik van Gripp niet moeilijk is, kan het fijn zijn voor jou en je team om een stukje op weg
geholpen te worden. Omdat ieder bedrijf anders is, maakt Gripp graag trainingen op maat. In een kort gesprek
worden de behoeftes in kaart gebracht. Trainingsdagen zijn naar wens in te delen, waarbij je er bijvoorbeeld
voor kunt kiezen medewerkers te verdelen in verschillende groepen op basis van functie of afdeling. Tevens
kunnen medewerkers individueel begeleid worden, waarbij zij direct het geleerde in de praktijk kunnen brengen.
 
Resultaat 
Alle medewerkers hebben kennis gemaakt met Gripp en kunnen op de juiste manier met Gripp aan de slag.
 
Jouw to do’s 

● Samen met de consultant bepalen wat er aan de orde moet komen in de trainingsdagen en wanneer. 
● Bepalen welke medewerkers op welk moment bij de training aanwezig dienen te zijn.
● Trainingsruimte verzorgen, eventueel met groot scherm. 
● Gebruikersaccounts in Gripp activeren voor de medewerkers die bij de training aanwezig zijn.

We voeren
de volgende
werkzaamheden
uit:

Aantallen Prijzen in €

Training op locatie  Fixed
Nader in te vullen

1 dag (6u) 800

Totaalprijs Training op locatie 800
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Nazorg

Omschrijving 
Na de uitrol prikken we 4 om de laatste puntjes op de i te zetten, en vragen te beantwoorden, zodat je optimaal
met Gripp aan de slag kunt, en er van verzekerd bent dat alles soepel loopt. Elke nazorg consult duurt
maximaal één uur.

Jouw to do's
● Pak de agenda erbij en prik 4 momenten na de live-gang

We voeren
de volgende
werkzaamheden
uit:

Aantallen Prijzen in €

Consultancy op afstand  Fixed 4 stuks 400

Totaalprijs Nazorg 400
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Datamigratie OPTIONEEL

Omschrijving 
Datamigratie houdt in dat gegevens uit je oude systeem worden overgezet naar Gripp. Het zorgt ervoor dat de
overstap naar Gripp soepel verloopt en je kunt doorwerken op basis van je vertrouwde gegevens. Eveneens
houd je inzicht in je historie. We controleren de aangeleverde data. Daarna converteren we de data met behulp
van importdocumenten of een datamigratiescript. Tot slot importeren we de data in Gripp.
 
Resultaat 
Je kunt met je vertrouwde gegevens werken in Gripp en houdt inzicht in de historie.
 
Jouw to do’s 

● Bepaal welke gegevens je wilt laten overzetten.
● Stuur twee dagen vóór de geplande migratiedag de bestanden of eventuele inloggegevens van de

oude omgeving naar ons op. Maak vanaf dat moment geen wijzigingen meer in je oude systeem,
want wijzigingen gaan niet mee met de migratie. 

We voeren
de volgende
werkzaamheden
uit:

Aantallen Prijzen in €

Consultancy op afstand Voorbereiding en afstemming
Fixed

We nemen telefonisch contact voor afstemming van
de werkzaamheden.

1 uur 100

Datamigratie uit ondersteund pakket Fixed
Zie https://www.gripp.com/datamigratie voor de
ondersteunde pakketten.

1 stuks 800

Projectmanagement  Fixed 1 uur 75

Totaalprijs Datamigratie 975
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Periodieke begeleiding OPTIONEEL

Om er zeker van te zijn dat Gripp nog optimaal wordt ingezet, is het van belang de implementatie en het
gebruik periodiek te laten toetsen door onze business analist. In vier consults, verspreid over het jaar, wordt
het gebruik van Gripp tegen het licht gehouden, en worden adviezen en tips verstrekt.

We voeren
de volgende
werkzaamheden
uit:

Aantallen Prijzen in €

Business analist Sessie 1 Fixed 1 dag (6u) 800

Business analist Sessie 2 Fixed 1 dag (6u) 800

Business analist Sessie 3 Fixed 1 dag (6u) 800

Business analist Sessie 4 Fixed 1 dag (6u) 800

Totaalprijs Periodieke begeleiding 3.200
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Stappen Prijzen in €

Kick-off met
businessanalist

350

Instellen Gripp 1.200

Aanmaken sjablonen 750

Training op locatie 800

Nazorg 400

Datamigratie    OPTIONEEL 975

Periodieke begeleiding    OPTIONEEL 3.200

Extra werkzaamheden
De prijzen in dit plan gelden voor de
genoemde werkzaamheden en zijn een
inschatting. Als je ons verzoekt om extra
werkzaamheden uit te voeren, dan zullen we
deze op nacalculatie in rekening brengen.
Tarieven vind je op gripp.com/prijzen.

Vliegende Start Pro
voor Gripp BV
€ 3.500

Zin om met Gripp te gaan werken? Wij geven jou een
vliegende start! Met een goed ingericht systeem zorgen
we ervoor dat je sneller efficiënter gaat werken.

Let's go!
Ondertekenen van deze offerte doe je het makkelijkst
online (klik op Online ondertekenen in de mail). Daar kun
je ook aanvinken welke optionele stappen je wilt
afnemen. Als we je akkoord hebben ontvangen, nemen
we contact met je op om jouw Gripp Vliegende Start in te
plannen.

Betalingsvoorwaarden: Bij langlopende Vliegende Start-projecten kunnen we tussentijds en maandelijks factureren.
Abonnementskosten worden altijd met automatische incasso voldaan. Algemene voorwaarden: Door het
ondertekenen van deze offerte verklaar je de algemene voorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan.
De algemene voorwaarden lees je op gripp.com/voorwaarden. Alle genoemde prijzen zijn in euro's en exclusief btw.

Akkoord,
Gripp
Camilla Kars

Akkoord,
Gripp BV

Ondertekenen
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Tot slot 

Grippgebruikers gaan  
vaker op vakantie 

Waarom Gripp-gebruikers  
vaker op vakantie gaan 
 

 

 

 

     

Voor het bedrijf van nu 
Gripp is vriendelijke 

bedrijfssoftware voor het bedrijf 

van nu. Consultancybureaus, 

architectenbureaus, 

reclamebureaus, 

installatiebedrijven; ze werken 

allemaal graag met Gripp. 

 Grip op de zaak 
Gripp is een alles-in-één-pakket dat 

het overzicht weer terugbrengt in 

jouw organisatie. Van het eerste 

klantcontact tot de laatste cent in 

de boekhouding: je hoeft nooit 

meer te zoeken! 

 Flexibel 
Gripp groeit met je mee. Van kleine 

zelfstandige, tot flinke MKB'er. 

Begin met de basis, laat je bedrijf 

groeien, en schaal daarna op naar 

Gripp Plus voor nog meer inzicht en 

overzicht. 

     

Continue doorontwikkeling 
Gripp breidt continu uit met nieuwe 

functies. Veel hiervan is in 

samenspraak met onze klanten uit 

diverse branches bedacht en 

ontwikkeld. Klaar om mee te 

denken? Laat het ons weten! 

 Goede ondersteuning 
Onze helpdesk is beschikbaar voor 

uiteenlopende vragen. Je wordt 

direct geholpen of we maken een 

ticket voor je aan. Voor 

persoonlijke begeleiding staan 

onze consultants voor je klaar! 

 Duizenden tevreden 

gebruikers 
Tijd besparen, inzicht krijgen, en 

stroomlijnen. Gripp heeft 

duizenden tevreden klanten, die 

dankzij Gripp letterlijk vaker op 

vakantie kunnen. Ervaar ook de 

eenvoud en kracht van Gripp! 

 

“We hebben het proces nu eindelijk van A tot Z gedekt!” 

“Gripp is meer dan een hoop functionaliteit: het is een gebruiksvriendelijk en geïntegreerd geheel. Gripp is een 

pakket wat je prikkelt om actie te ondernemen. Zo kun je op de minuut nauwkeurig zien wanneer een klant een 

offerte heeft geopend. Daar kun je mooi op inspelen en daardoor kop je dingen sneller binnen. We zitten er nu 

bovenop.” Lees de ervaring van Haan Reclamewerk en andere bedrijven op: gripp.com/ervaringen. 

http://gripp.com/ervaringen

