
Uitleg en voorwaarden Strippenkaart 

Jouw praktijkcommunicatie vereist voortdurende aandacht. Om dit eenvoudig en solide te regelen 
hanteert Phytalis en/of haar dochterbedrijven een mogelijkheid om de ‘onderhoudsuren’ op voorhand 
in te kopen door middel van de strippenkaart. 

Waarom Mijn Strippenkaart? 
Voordeel! De Strippenkaart haalt het traject van offerte sturen, overleggen, goedkeuren en 
factureren weg. Dat scheelt tijd en geld.  

Hoe werkt een strippenkaart? 
Heel simpel! Je koopt vooraf een strippenkaart van bijvoorbeeld 20 strippen. Een strip staat voor 15 
minuten werk. De strippenkaart kun je inzetten voor een tal van verschillende diensten (zie ook kopje 
restricties). Per wijziging worden de werkzaamheden op je strippenkaart 'afgestempeld'. Er wordt 
minimaal een strip per wijziging gerekend. Een strip staat voor 15 minuten werk. 

Je hebt 24/7 inzicht in jouw Strippenkaart 
Na iedere wijziging worden er een of meerdere strippen afgeboekt. Via je een eigen inlog op 
http://phytalis.mijnstrippenkaart.nl/ heb je inzicht in de wijzigingen en het tegoed van je 
strippenkaart. Als je minder dan 4 strippen hebt, ontvang je een bericht zodat je op tijd een nieuwe 
strippenkaart kan kopen. 

Wanneer de strippenkaart? 
De strippenkaart is bij uitstek geschikt voor kleine werkzaamheden die geen/weinig overleg vragen, 
direct duidelijk zijn voor het team en ook eenvoudig opgepakt kunnen worden. 

Raming 
Bij meer werk dan verwacht geven wij desgevraagd een raming af. In vrijwel alle gevallen blijven wij 
met het uitvoeren van de werkzaamheden binnen deze raming. Als u feedback heeft op het 
opgeleverde werk of extra overleg nodig is dan zal de raming uiteraard wel bijgesteld worden. 

Looptijd  
Strippenkaarten zijn maximaal 1 jaar geldig. 

Kosten 
Actuele kosten van de verschillende strippenkaarten via de website en/of het aanvraagformulier. Alle 
bedragen zijn exclusief 21% BTW. Bij abonnementen hanteren we extra aantrekkelijke kortingen. 

Restricties 
De strippenkaart is niet zonder meer overdraagbaar. Daarmee wordt bedoeld dat de eigenaar van 
een strippenkaart deze niet kan overdoen aan een eigenaar van een andere ondernemening of 
bijvoorbeeld het onderhoud van een andere site kan laten doen op de kaart. Uiteraard kan hierover 
wel gesproken worden. Restitutie is niet mogelijk. 

De strippenkaart is voor inzet van ons team voor kleinere werkzaamheden. Het bouwen van nieuwe 
websites en/of grotere projecten evenals de zogenaamde ‘out of pocket’ kosten (denk aan: inkoop 
foto’s, drukwerk e.d.) kunnen niet via een Strippenkaart verrekend worden. Je ontvangt daarvoor 
een offerte. 

Waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de direct van Phytalis. 

http://phytalis.mijnstrippenkaart.nl/

