Ko s t e n o v e r z i c h t
EENMALIG 199 EURO, DAARNA GRATIS IN GEBRUIK!
Om met LeisureKing aan de slag te kunnen test u het OMS (Order Management System) eerst
één maand lang GRATIS. Zo ervaart u zelf hoeveel werk LeisureKing u uit handen neemt. Na deze
testperiode vragen wij éénmalig 199 euro per vestiging. Dat is het! Wanneer er een online reservering
inclusief betaling via uw site wordt gemaakt, dan berekenen wij transactiekosten over het totaalbedrag
voor het gebruik van LeisureKing en iDEAL. Die transactiekosten kunt u de klant laten betalen, dus dan
blijft LeisureKing verder GRATIS. Wilt u niet dat uw klant deze transactiekosten bij een online boeking
betaalt? Dan is het ook mogelijk om deze kosten zelf te betalen. Zie hieronder de specificaties:

KOSTEN LEISUREKING
Handmatig reserveringen plaatsen				Onbeperkt aantal vestigingen / diensten aanmaken		
Gebruik OMS systeem					Opzegtermijn						Gebruik API LeisureKing					Website koppeling						Scanfunctie tickets					Meerdere talen						Meerdere logins en niveaus				
Beveiligde HTTPS omgeving 				
Chat hulpdienst via www.leisureking.nl 			
LeisureKing blijven gebruiken na testperiode (eerste maand)
-

Gratis
Gratis
Gratis
Geen
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Eenmalig ¤ 199,00 per vestiging

Boekingen inclusief betaling via uw eigen website
								

2% transactiekosten met een minimum van ¤ 0,99 en een
maximum van € 3,99, betaald door uw klant of door u.

Betaallink versturen (iDEAL)
			
2% transactiekosten met een minimum van ¤ 0,99, en een
								
maximum van € 3,99, betaald door uw klant of door u.
								Kosten alleen bij transactie.

OPTIONELE KOSTEN

* Prijzen zijn onder voorbehoud en kunnen wijzigen.

Maatwerk / Wenselijke aanpassingen aan het OMS 		
Volledige inrichting van LeisureKing incl. training (één dagdeel) Training op kantoor LeisureKing (één dagdeel)			
Training op eigen locatie (één dagdeel)			
Verschillende consult mogelijkheden				Boekingen via Affiliate Platform van LeisureKing 		
-

Prijs in overleg
¤ 749,00 per vestiging
¤ 50,00 p.p.
Vanaf ¤ 199,00
Vanaf ¤ 45,00		
Commissie vanaf 10%

De betalingen verlopen via Pay.nl. Een online bank. Alle kosten van LeisureKing worden automatisch
via Pay.nl verwerkt. Openstaande facturen worden via de berichten in LeisureKing gecommuniceerd.
Voor het gebruik van LeisureKing is een GRATIS account bij Pay.nl verplicht.

KOSTEN PAY.NL
Koppeling aan uw eigen rekeningnummer			
Wekelijks uitbetalen 					-

Gratis
Gratis

Creditcard betalingen 					-

¤ 0,30 + 3% per transactie (kosten voor de boeker)

(alleen mogelijk met uitgebreid Pay.nl account á € 10,00 per maand)

Buitenlandse betalingen					-

Kosten op aanvraag

Uiteraard kunnen wij bovenstaand ook toelichten in een persoonlijk gesprek.

www.leisureking.NL

