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healthizi webpakket voor
iedere personal trainer
IZI

IZI

IZI

IZI

nieuwe inschrijvingen uit je regio
ideaal bij mond-tot-mondreclame
reviews direct op je website en Facebookpagina
vaste contentspecialist staat voor je klaar

bereik meer klanten

healthizi webpakket voor iedere personal trainer
meer dan alleen een website

Met het healthizi webpakket kies je voor een totaalpakket dat
veel meer omvat dan alleen een website. De focus ligt in basis
uiteraard op een professionele presentatie van je diensten.
Maar daarnaast zijn features zoals het iziReviewsysteem voor
het invullen van klantervaringen, de iziActiviteitenservice
voor het plaatsen van nieuwe activiteiten (trainingen en
lessen) en de iziFacebookkoppeling voor het automatisch
delen van alle content, standaard in het pakket geïntegreerd.
En dat alles slim en lokaal geoptimaliseerd voor Google en
zonder dat je er omkijken naar hebt. In één oogopslag
krijgen potentiële klanten zo een uitstekende
eerste indruk van jouw bedrijf. Oftewel, de perfecte
ondersteuning bij mond-tot-mondreclame, want
een goede online uitstraling onderstreept de kwaliteit en bevestigt het vertrouwen.

100% maatwerk: webdesign, webindeling en webpagina’s
De multimedia designers van healthizi staan garant voor een fraai en verrassend webdesign. Een vaste
contentspecialist met veel kennis van de fitness- en gezondheidsbranche schrijft aansprekende teksten en draagt
zorg voor mooi beeldmateriaal. En we werken snel: het gehele traject, van ontwerp tot livegang, neemt slechts drie
weken in beslag.

optimale vindbaarheid in
Slimme zoekmachine-optimalisatie in tekst, beeld en techniek zorgt voor een goede lokale vindbaarheid
in Google op je lessen, trainingen en specialismen. De website wordt op het speciaal ontwikkelde iziCMS
platform gebouwd en door onze specialisten op een doordachte manier ingericht. Dit zorgt ervoor dat de website
consumentvriendelijk is en geoptimaliseerd wordt voor lokale vindbaarheid in Google.

reviews en succesverhalen
Een healthizi-website is standaard uitgerust met een reviewsysteem waarbij je de
mogelijkheid hebt om zelf te bepalen op welke kernwaarden je beoordeeld wordt. Na
afronding van een één-op-één training, groepsles of andere activiteit kun je de klant vragen
om simpel en snel een review in te vullen die direct gepubliceerd wordt. Om bezoekers
van je website te laten zien wat ze kunnen bereiken, is het gebruik van succesverhalen een
echte aanrader. Een review gecombineerd met bijvoorbeeld een voor- en na foto bewijst
jouw kunde en geeft daarmee vertrouwen bij potentiële klanten. Belangrijke meerwaarden,
want positieve klantervaringen en mooie referenties spreken immers tot de verbeelding.

ontzorgen staat centraal
healthizi onderscheidt zich mede door de unieke dienstverlening die is inbegrepen in het jaarabonnement. Het gehele jaar door heb je de
beschikking over een vaste contentspecialist. Wil je bijvoorbeeld aanpassingen in bestaande pagina’s, beelden vervangen, prijzen wijzigen of
je beschikbaarheid veranderen? Laat het ons weten. Desgewenst kun je dit via het iziCMS ook zelf doen, maar de contentspecialist neemt het
werk graag uit handen. Ga je een leuke groepstraining, bootcamp, cursus of andere activiteit organiseren? Dan wil je dat zo snel mogelijk op
je website plaatsen, delen op Facebook en zorgen dat het vindbaar is in Google. Je vaste contentspecialist regelt alle content voor je. Slimme
techniek zorgt voor de rest. Verder monitort hij/zij periodiek de resultaten en vindbaarheid van je website en geeft advies over eventuele
verbeterpunten. Ook als je de website nog verder wil uitbreiden of een flyer van A5 formaat in jouw huisstijl wil laten maken, is hij/zij de
aangewezen persoon om de mogelijkheden te bespreken.
Kortom: healthizi is veel meer dan alleen een website

activiteiten

programma’s

eenmalige kosten (34 uur werkzaamheden)								

€ 1.599,-

maatwerk website
• een (responsive) maatwerk webdesign gebouwd op het iziCMS inclusief webcopy en fraaie stockfotografie
• homepage met een slideshow en een persoonlijke, op maat geschreven tekst
• banners, creatieve blokken en/of slides voor het uitlichten van belangrijke diensten of specialismen
• 6 maatwerkpagina’s over jouw programma’s, specialismen, activiteiten, doelgroepen e.d. inclusief [maak afspraak] button
• activiteitenpagina voor een actueel overzicht van groepstrainingen, bootcamps of andere activiteiten inclusief routeplanner naar de locatie
• intakegesprek pagina met een gegevens formulier voor het online maken van een afspraak voor een kennismaking inclusief optie om een
foto te uploaden en een schrijfvlak voor doelen en opmerkingen
• contactpagina met bel mij/mail mij optie en eventuele routeplanner
• reviewpagina waarbij klanten een klantervaring kunnen achterlaten die direct op de website wordt gepubliceerd (inclusief inrichten van het
iziReviewsysteem)
• iziSEO werkzaamheden voor een optimale lokale vindbaarheid in Google

social media
• iziFacebookkoppeling die ervoor zorgt dat activiteiten, aanbiedingen, succesverhalen, merk- of productcontent e.d. automatisch op je
Facebook-pagina worden geplaatst. Heb je nog geen professionele Facebookpagina? Dan zorgen wij ervoor dat je die krijgt, zonder meerprijs.

€ 1.199,- p/jr | € 110,- p/mnd*
jaarabonnement 					
• technische updates dus altijd verzekerd van de nieuwste techniek
• het gebruik van het iziCMS inclusief webhosting en dataopslag
• iziActiviteitenservice voor het aankondigen, presenteren en delen van groepstrainingen, bootcamps, cursussen of andere activiteiten, 8 keer per jaar
• succesverhalen van een tevreden klant met tekst en beeld, 4 keer per jaar
• iziReviewsysteem voor het plaatsen van klantervaringen op je website
• iziSEO doorlopende werkzaamheden voor een optimale lokale vindbaarheid in Google
• iziAnalytics voor maandelijks inzicht in de bezoekersaantallen
• iziContentspecialist voor advies, ondersteuning, kleine wijzigingen, periodieke
websitescans en monitoren van de prestaties

uitbreidingsmogelijkheden					
extra maatwerk-items om meer programma’s, specialismen, activiteiten, doelgroepen, succesverhalen e.d. toe te lichten.
1x maatwerk-item: webtekst/slide in 4 formaten/uur
jaarlijks | eenmalig *
4x maatwerk-item: webtekst/slide in 4 formaten/uur
jaarlijks | eenmalig *
8x maatwerk-item: webtekst/slide in 4 formaten/uur
jaarlijks | eenmalig *
koppelingen met externe applicaties zoals een agenda
per koppeling eenmalig
flyer A5: vaste opzet, opgemaakt in huisstijl en met elementen uit
de website. Andere opzet of wensen tegen meerprijs mogelijk.
opmaak eenmalig

€ 60,€ 210,€ 360,€ 75,€

* doorhalen wat niet van toepassing.

voor wie?

over mij

intake afspraak

klantervaringen

A5 flyer

90,-

gegevens healthizi contractant

ingangsdatum:

naam bedrijf

Sport&People nr.:

contactpersoon
adres
postcode en plaats
telefoonnummer

e-mail

IBAN

BIC

huidige | gewenste url
ja, registreer een nieuwe domeinnaam voor mij à €10,- per jaar

optie: e-mail hosting à €30,- per jaar

opmerkingen
handtekening voor akkoord:
uw naam							
uw functie						
datum

plaats

gespreide betaling
Maandelijkse betaling van het abonnementsbedrag is mogelijk door middel van het afgeven van een doorlopende machtiging SEPA. Zodra maandfacturen niet geïncasseerd
kunnen worden, betaalt u het resterende jaarbedrag in één keer vooruit. U ontvangt daarvoor eerst een restfactuur. Vervolgfacturen betaalt u voortaan per jaar vooruit. Indien het
verschuldigde bedrag niet wordt voldaan en wij genoodzaakt zijn om een incassobureau in te schakelen, bedragen de extra kosten 15% van het openstaande bedrag, met een
minimum van € 150,- te vermeerderen met de BTW.
ondertekening voor akkoord
Door ondertekening van deze overeenkomst geeft u opdracht aan healthizi tot levering van een healthizi webpakket en gaat u akkoord met de voorwaarden van deze overeenkomst,
de auteursrechten, intellectuele eigendomsrechten en regels bij opzegging. Indien u kiest voor maandelijkse betaling, geeft u hiermee toestemming aan healthizi. om doorlopende
incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om het overeengekomen bedrag van uw rekening af te schrijven. De ingevulde en ondertekende overeenkomst blijft in het bezit van
healthizi. Zodra deze administratief door ons is verwerkt, ontvangt u per e-mail een ingescande versie van het contract voor uw eigen administratie.

voorwaarden
opleveren content en aansprakelijkheid
Na het afsluiten van de overeenkomst zal healthizi, aan de hand van de door u verstrekte informatie, het webpakket ontwikkelen. Mocht u niet tijdig de verzochte informatie
aanleveren, is healthizi gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat u wel aan uw verplichtingen hebt voldaan. De kosten i.v.m. de opgelopen
vertraging zijn dan voor uw rekening. healthizi zal de overeengekomen diensten naar beste kunnen en vakmanschap verrichten. De verplichtingen van healthizi zullen worden
opgevat als inspanningsverbintenissen en niet als resultaatsverbintenissen, tenzij de aard van de desbetreffende bepaling zich hier klaarblijkelijk tegen verzet. Aansprakelijkheid
van healthizi voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen is uitgesloten. healthizi kan niet tot nakoming van enige verplichting
worden gehouden indien een omstandigheid die buiten de macht van healthizi ligt en die bij het sluiten van de overeenkomst niet reeds kon of had moeten worden voorzien. Onder
deze omstandigheden kan bijvoorbeeld worden verstaan: (a) storingen van internet of andere telecommunicatiefaciliteiten, (b) misbruik of hacks gepleegd door derden tegen de
infrastructuur van healthizi of uw website, (c) overheidsmaatregelen, (d) tekortkomingen door partijen van wie healthizi van de diensten afhankelijk is.
duur overeenkomst
Duur van de overeenkomst is voor onbepaalde tijd met een minimum van 1 jaar vanaf de overeengekomen ingangsdatum. Ook voor opties die later zijn toegevoegd in een
abonnementsvorm geldt een minimumduur van 1 jaar vanaf de afgesproken startdatum.
tarief en betaling
Alle genoemde bedragen blijven ongewijzigd tot 1 januari 2019 en zijn exclusief 21% BTW en onder voorbehoud van fouten. healthizi heeft het recht om dan een tariefverhoging door
te voeren. De eerste betaling gaat in op de overeengekomen ingangsdatum met een betalingstermijn van 14 dagen. Indien er bij uitzondering geen ingangsdatum is overeengekomen,
dan geldt in eerste instantie de dag van live-gang als ingangsdatum, mits deze datum binnen 2 maanden na ondertekening valt. Uiterlijk 2 maanden na ondertekening gaat het
contract te allen tijde in, ook wanneer de website nog niet live staat, om welke reden dan ook.
auteursrechten, intellectuele eigendomsrechten en wisselen websitepartner
healthizi is een onderdeel van iziContent b.v. Alle rechten van intellectueel eigendom van de content en op alle door healthizi in het kader van de diensten aan u ter beschikking
gestelde producten/diensten berusten uitsluitend bij iziContent b.v. of diens licentiegevers. Het is niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen
of andere rechten van intellectueel eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook, of toegankelijk te maken, over te dragen
of op welke wijze dan ook beschikbaar te maken voor enige derde is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van iziContent b.v. Wanneer er sprake is van
oneigenlijk gebruik van (beeld)materiaal ontvangt u zonder verdere aankondiging een nader te bepalen geldboete van iziContent b.v. voor ieder artikel en gebruikt beeld. Er wordt
hierbij onder andere gebruik gemaakt van digitale vingerafdrukken. De hoogte van de boete is afhankelijk van het aantal beelden en teksten en van de eis die de oorspronkelijke
eigenaar stelt. iziContent b.v. rekent naast de mogelijke boetes die u via onze partners ontvangt, € 800,- per gekopieerd bericht of deel uit een bericht en per dag dat de inbreuk niet
is beëindigd. De partijen die alleen iziContent b.v. toestemming hebben gegeven hun (beeld)materiaal te gebruiken voeren eveneens strenge controles uit op onrechtmatig gebruik
en zullen u daarvoor rechtstreeks aansprakelijk stellen. Dit kan soms ook nog jaren later zijn.
opzegging en ontbinding
healthizi werkt met jaarcontracten. Elk jaarcontract wordt na het verstrijken van de contractduur steeds stilzwijgend verlengd voor de duur van 1 jaar. Opzegging is mogelijk met
inachtname van de officiële opzegtermijn van minimaal drie maanden voor de verlengdatum. Opzegging doet u door een mail te sturen naar info@healthizi.nl. Zodra u van ons een
bevestigingsmail heeft ontvangen is de opzegging definitief en verwerkt in de administratie. Indien u geen bevestiging heeft ontvangen, laat het ons dan weten. U dient
het volledig verschuldigde bedrag tot einde van de looptijd te voldoen. Restitutie is niet mogelijk. De overeenkomst kan in de volgende gevallen schriftelijk danwel via de mail
onmiddellijk worden ontbonden; (a) u bent in verzuim met betrekking tot een verplichting uit deze overeenkomst, (b) ingeval van overlijden, surseance van betaling of aangifte tot
faillietverklaring. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van healthizi op u onmiddellijk opeisbaar. healthizi behoudt steeds het recht schadevergoeding te
vorderen. Op de einddatum van het contract zullen wij de website kosteloos van het internet verwijderen. De vormgeving en de persoonlijke artikelen (exclusief voor u geschreven,
voorzien van uw naam, geen leveranciersartikelen) blijven uw eigendom. Dit geldt echter niet voor eventuele door izicontent aangekochte afbeeldingen die bij de artikelen zijn
geplaatst. Leest u ook na de opzegging deze voorwaarden nog eens goed door om misverstanden te voorkomen. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar healthizi is gevestigd. Onze algemene leveringsvoorwaarden kunt u terugvinden op onze
website www.izicontent.nl.

bereik meer klanten

healthizi • Straatweg 138a 3051 BN Rotterdam • 010 - 436 32 63

healthizi2go: webpakket plus tablet als mobiel kantoor

dé musthave voor iedere personal trainer

Koppel het healthizi webpakket aan een iziTablet en ervaar het gemak van een mobiel kantoor. healthizi2go is een ware musthave voor iedere
zelfstandige personal trainer. Regel voortaan zaken op een handige en leuke manier online en op locatie. Het resultaat: nieuwe inschrijvingen
uit je regio, altijd je informatie toegankelijk en up-to-date en direct minder administratie thuis.

de voordelen op een rij
IZI
IZI
IZI
IZI
IZI
IZI

direct inzicht in je online agenda en beschikbaarheid
intakes en notities direct digitaal verwerken
trainingen, activiteiten en klantervaringen fotograferen, uploaden en delen
directe koppeling met je Facebookpagina
samen met je klant snel en simpel klantenreview invullen
statistieken van klanten en trainingen bijhouden en altijd bij de hand

De iziTablet is uitgerust met 4G internet en een XXL-accu die ca. 18 uur meegaat.
Verder zorgt de 8 megapixel camera voor de mooiste foto’s die perfect tot hun
recht komen op het hoge resolutie scherm. Alle voordelen en de leuke extra’s zoals
het super stereo geluid, de radio-app en een gratis Spotify-account maken de
iziTablet een populaire gadget.

ik bestel

iziTablet(s) + inrichting à € 349,-

totaal €

inclusief 1 jaar fabrieksgarantie
Onder de fabrieksgarantie vallen fabrieksfouten of andere gebreken die aantoonbaar niet door gebruik tot stand zijn gekomen. De garantie is niet van toepassing op
verbruiksonderdelen, cosmetische schade, schade door gebruik in combinatie met een ander product, val-, stoot-, water- en brandschade, schade veroorzaakt door verkeerd gebruik,
door aanpassingen (zoals jailbreaken), reparaties uitgevoerd door derden of wanneer er sprake is van een onleesbaar (gemaakt) serienummer van het toestel.

