
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INEXORABILIS CONSULTING 

INFORMATIE VOOR OPDRACHTGEVERS 



MODULAIRE DIENSTVERLENING 

DESIGN EN FUNCTIONALITEIT     €40 per uur (exclusief BTW) 
Een authentieke, eigentijdse huisstijl is vandaag de dag een voorwaarde voor zakelijk succes. Wij creëren jouw huisstijl, inclusief een 

pakkend logo, om je zakelijke identiteit uit te dragen. Ook ontwerpen en onderhouden wij je website of webwinkel. 

 

GOOGLE-MARKETING       €40 per uur (exclusief BTW, exclusief budget) 
Om veel bezoekers op je website te ontvangen, is het van belang om hoge organische posities te verwerven in de zoekresultaten 

binnen Google (SEO). Daarnaast helpen wij je om gericht te adverteren via Google Adwords en/of Google Shopping (SEA). 

 

SOCIAL MEDIA-MARKETING     €40 per uur (exclusief BTW, exclusief budget) 
Facebook en Instagram vervullen een centrale rol in het dagelijks leven. Een interactieve community opbouwen kan werkelijk hét verschil 

maken voor jouw bedrijf. Ook kan je via social media zeer succesvol adverteren. Wij wijzen je graag de weg. 

 

NIEUWSBRIEF-MARKETING     €40 per uur (exclusief BTW, exclusief budget) 
Succesvolle e-mailmarketing bestaat onder meer uit het verzamelen van de e-mailadressen, het gebruiken van een goed programma, het 

opmaken van uitingen, conversie-optimalisatie en compliance. Wij zetten ook dikwijls Facebook Messenger in. 

 

BEDRIJFSFILM EN TV-EXPOSURE    op basis van een offerte 
Een goede bedrijfsfilm is inzetbaar op je website en op social media. Ook op televisie komen met je onderneming is zeer bevorderlijk. In 

samenwerking met RTL Nederland en Talpa TV zullen wij je helpen om je onderneming in beeld te brengen. Het werkt echt! 

 

COACHING EN ONDERSTEUNING    €80 per uur (exclusief BTW) 
Als zelfstandig ondernemer kom je kansen en bedreigingen tegen. Maar hoe benut je de kansen? Hoe ga je om met de bedreigingen? Hoe 

vertaal je ambitie naar rendement? En hoe houd je je hoofd cool? Wij geven je graag direct toepasbare adviezen. 

 



VOORWAARDEN SAMENWERKING 
1. Opdrachtgever, zoals vermeld op het aanmeldformulier, en Inexorabilis Consulting (statutair Tgerbellov B.V.) gevestigd en 

kantoorhoudende te Nijmegen aan Lange Hezelstraat 93, gaan een samenwerking aan voor de duur van ten minste drie maanden, 

waarna de samenwerking steeds automatisch met een maand wordt verlengd, tenzij deze door één der partijen wordt opgezegd. 

 

2. Opdrachtgever vermeldt op het aanmeldformulier welke dienstverleningsmodules afgenomen zullen worden. Opdrachtgever en 

Inexorabilis Consulting maken vooraf een gezamenlijke schatting van het aantal te besteden uren per module. De hieruit volgende uren-

aantallen worden ook op het formulier ingevuld en vormen de basis voor de door Inexorabilis Consulting te verrichten activiteiten. 

 

3. Inexorabilis Consulting zal, afhankelijk van factoren als de aard van de onderneming van opdrachtgever en de te verrichten activiteiten, 

de meest geschikte specialist(en) inschakelen om de activiteiten voor opdrachtgever uit te (laten) voeren. Een specialist kan werkzaam 

zijn bij Inexorabilis Consulting dan wel werkzaam zijn bij één van de zakelijke partners van Inexorabilis Consulting. 

 

4. Inexorabilis Consulting zal de activiteiten voor opdrachtgever op een professionele wijze uitvoeren, waarbij de wensen van 

opdrachtgever periodiek geïnventariseerd worden, de plannen zo nodig bijgesteld worden, er een zakelijke geheimhouding betracht 

wordt en alle bedrijfsinformatie welke gebruikt wordt tijdens de opdracht niet anders dan voor opdrachtgever wordt ingezet. 

 

5. Opdrachtgever ontvangt na afloop van iedere maand een gespecificeerde factuur van Inexorabilis Consulting dan wel van de 

ingeschakelde specialist(en). De bedragen op de factuur worden zowel exclusief BTW als inclusief BTW vermeld. Een factuur dient telkens 

binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur betaald te worden op basis van de op de factuur geplaatste betaalinstructies. 

 

6. Op de samenwerking tussen opdrachtgever en Inexorabilis Consulting is enkel Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen 

tussen opdrachtgever en Inexorabilis Consulting zullen, nadat er allereerst een serieuze poging is ondernomen om onderling tot een 

oplossing te komen, ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde (civiele) rechter te Nijmegen of Arnhem.  

 



AANMELDFORMULIER 

Opdrachtgever (onderneming)  

Vertegenwoordigd door  

Straat en huisnummer  

Postcode en plaats  

Telefoonnummer(s)  

E-mailadres(sen)  

Website(s)  

Design en Functionaliteit ja    /    nee    /    wellicht later            schatting uren per maand: 

Google-marketing ja    /    nee    /    wellicht later            schatting uren per maand:                maandbudget: 

Social media-marketing ja    /    nee    /    wellicht later            schatting uren per maand:                maandbudget: 

Nieuwsbrief-marketing ja    /    nee    /    wellicht later            schatting uren per maand:                maandbudget: 

Bedrijfsfilm en TV-exposure ja    /    nee    /    wellicht later            - 

Coaching en Ondersteuning ja    /    nee    /    wellicht later            schatting uren per maand: 

Plaats en datum  

Handtekening 
voor akkoord met de samenwerkings-
voorwaarden en de (uur)tarieven 

 
 
 
 

 


