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Prijslijst Hypotheek Beheer Systeem (HBS) - 2021 
 

Entreekosten 

Eenmalige entreekosten    € 500,-- 

Dit is inclusief installatie van de programmatuur op uw systeem en een korte training. 

 

Gebruiksrecht HBS 

(Uitgebreid relatiebeheer, hypotheek- en verzekeringsadministratie, agendabeheer, 

actiepunten, postregistratie (incl. E-mail en SMS), interne notities, telefoonregistratie) 

In het gebruiksrecht is support inbegrepen, alsmede updates voor de meest recente versie van 

de programmatuur. 

Gebruiksrecht basislicentie (max. 4 gebruikers)    € 1.082,65 per jaar 

Gebruiksrecht extra cluster van 4 gebruikers   € 683,47 per jaar 

Gebruiksrecht single-user versie (1 gebruiker)   € 623,14 per jaar 

 

Gebruiksrecht module Vermogensrekeningen en pensioenbeheer 
(tbv registratie vermogensrekeningen, pensioenen en financiële verplichtingen) 

Gebruiksrecht basislicentie (max. 4 gebruikers)   € 122,31 per jaar 

Gebruiksrecht extra cluster van 4 gebruikers   € 86,78 per jaar 

Gebruiksrecht single-user versie   € 81,82 per jaar 

 

Gebruiksrecht module Financiële administratie  
Prijzen zijn gelijk aan de prijzen van de module Vermogensrekeningen en pensioenbeheer. 

 

Gebruiksrecht module Abonnementenbeheer  
Prijzen zijn gelijk aan de prijzen van de module Vermogensrekeningen en pensioenbeheer. 

 

Verlengingskosten 
Verlengingskosten bij stilzwijgende verlenging   inbegrepen 

Verlengingskosten bij niet-stilzwijgende verlenging   € 250,-- 

 

Trainingen / Consultancy HBS 

Trainingen of consultancy sessies duren een dagdeel (ca 3 uur), en worden op uw kantoor 

gegeven. De prijs is ongeacht het aantal deelnemers.   € 395,-- 

 

Alle prijzen zijn excl. BTW, en zijn geldig tot en met 31 december 2021. De prijzen worden 

jaarlijks aangepast op basis van het door het CBS gepubliceerde prijsindexcijfer. 

 

De licentie wordt aangegaan voor de periode tot en met 31 december 2021, met vervolgens 

stilzwijgende verlenging met 12 maanden, tenzij een der partijen de overeenkomst tenminste 

12 maanden voor het verstrijken van de vervaldatum opzegt. Het gebruiksrecht voor het eerste 

jaar wordt naar rato van de gebruiksduur berekend.  

 

Op de licentie zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn te downloaden op 

onze site http://www.higherground.nl/bestellen of op te vragen via info@higherground.nl  
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