
Omschrijving Prijs Eenheid
eenmalige softwarekosten -€                 Euro per adapter per gemeente -€           %
eenmalige hardware kosten -€                 Euro per adapter per gemeente
eenmalige implementatiekosten 1.600,00€    Euro per adapter per gemeente
jaarlijkse ondersteuningskosten -€                 Euro per adapter per jaar bijv bij Saas oplossing
jaarlijkse abonnementskosten -€                 Euro per adapter per jaar bijv bij Saas oplossing

Totale eenmalige kosten 1.600,00€    Euro -€           %
Totale jaarlijkse kosten -€                 Euro -€           %

Totale TCO gedurende 5 jaar 320,00€        Euro per jaar -€           %

Meerprijs voor een uitwijk omgeving -€                 Euro eenmalig -€           %
-€                 Euro jaarlijks -€           %

Wij gaan uit van gemiddelde gemeentegrootte (ongeveer 50.000 inwonners) op basis van 17 miljoen
 inwoners verdeeld over 388 gemeenten.
De prijs is op basis van resultaatverplichting.

Legenda:

Kortingen

Bij de implementatie verwachten we dat er een installatie van de Digikoppeling 
adapter op locatie van de gemeente plaatsvindt of dat er een SaaS-oplossing wordt 
aangeboden die een Digikoppeling adapter bevat. We willen dan ook graag een 
specificatie ontvangen van de:

Graag alleen de witte velden invullen. De grijze velden worden automatisch berekend.
Wij gaan uit van een prijs per gemeente (voor 1 test/acceptatie en 1 productie omgeving).



Kosten realisatie & implementatie eenmalig Kosten ondersteuningskosten jaarlijks Abonnementskosten jaarlijks Totaal

Omschrijving gegevensstroom Vaste kosten Vaste kosten Vaste kosten

Organisatie Koppelvlak prijs uren uurprijs subtotaal prijs subtotaal prijs subtotaal vast procentueel
Logius MijnOverheid WOZ inzage 800,00€              -      -€             800,00€              -€                       -€                                              -€                       1.200,00€                  2.000,00€                  -€                   %

MijnOverheid Berichtenbox 2.000,00€         -      -€             2.000,00€         -€                       -€                                              -€                       1.800,00€                  3.800,00€                  -€                   %
MijnOverheid Lopende zaken 1.600,00€         -      -€             1.600,00€         -€                       -€                                              -€                       1.600,00€                  3.200,00€                  -€                   %
Digilevering (HR & BAG) 1.600,00€         -      -€             1.600,00€         -€                       -€                                              2.000,00€         2.000,00€                  3.600,00€                  -€                   %
Compliance Voorziening -€                       -      -€             -€                       -€                       -€                                              -€                       -€                                -€                                -€                   %
eFactureren (Digipoort) 2.400,00€         -€             2.400,00€         -€                       -€                                              -€                       1.800,00€                  4.200,00€                  -€                   %
Digi-inkoop 2.400,00€         -€             2.400,00€         -€                       -€                                              -€                       1.800,00€                  4.200,00€                  -€                   %

RVO MOVO Antwoord voor Bedrijven 1.600,00€         -€             1.600,00€         -€                       -€                                              -€                       1.800,00€                  3.400,00€                  -€                   %
Kamer van 
Koophandel HR Dataservice 1.600,00€         -      -€             1.600,00€         -€                       -€                                              1.200,00€         1.200,00€                  2.800,00€                  -€                   %

HR Dataservice berichten (via Digilevering) -€                       -      -€             -€                       -€                       -€                                              360,00€              360,00€                       360,00€                       -€                   %
Kadaster LVWOZ Synchrone bevraging 2.000,00€         -      -€             2.000,00€         -€                       -€                                              1.200,00€         1.200,00€                  3.200,00€                  -€                   %

LVWOZ Indirecte levering / massale bevraging 2.000,00€         -      -€             2.000,00€         -€                       -€                                              1.800,00€         1.800,00€                  3.800,00€                  -€                   %
BRK Levering mutaties (GDS2) 2.000,00€         -      -€             2.000,00€         -€                       -€                                              1.800,00€         1.800,00€                  3.800,00€                  -€                   %
BAG bevragen 1.200,00€         -      -€             1.200,00€         -€                       -€                                              1.400,00€         1.400,00€                  2.600,00€                  -€                   %
BAG Mutaties (via Digilevering) -€                       -      -€             -€                       -€                       -€                                              360,00€              360,00€                       360,00€                       -€                   %

Ministerie van I&M
Omgevingsloket Online 2.000,00€         -      -€             2.000,00€         -€                       -€                                              1.800,00€         1.800,00€                  3.800,00€                  -€                   %
BGT 1.800,00€         -      -€             1.800,00€         -€                       -€                                              1.800,00€         1.800,00€                  3.600,00€                  -€                   %

RDW BRV Raadpleging Voertuiggegevens 1.200,00€         -      -€             1.200,00€         -€                       -€                                              1.200,00€         1.200,00€                  2.400,00€                  -€                   %
Justitie CORV 1.200,00€         -      -€             1.200,00€         -€                       -€                                              1.800,00€         1.800,00€                  3.000,00€                  -€                   %
VNG/Inlichtingenb
ureau GGK (WMO en Jeugdwet) 2.400,00€         -      -€             2.400,00€         -€                       -€                                              1.800,00€         1.800,00€                  4.200,00€                  -€                   %

GGK (WLZ toets) 1.200,00€         -      -€             1.200,00€         -€                       -€                                              1.200,00€         1.200,00€                  2.400,00€                  -€                   %
Nationaal Archief eDepot 2.400,00€         -      -€             2.400,00€         -€                       -€                                              2.400,00€         1.800,00€                  4.200,00€                  

Totaal 33.400,00€      33.400,00€      -€                                              31.520,00€               64.920,00€               -€                   

Legenda:
* Graag alleen de witte velden invullen. De grijze velden worden automatisch berekend.
* Wij gaan uit van een prijs per gemeente.
* Wij gaan uit van gemiddelde gemeentegrootte (ongeveer 50.000 inwonners) op basis van 17 miljoen inwoners verdeeld over 388 gemeenten.
* De variabele kosten zijn een schatting en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Dit omdat de lokale specificatie kan verschillen en daarom niet eenduidig te beprijzen is.

*Schatting variabele kosten (NVT!!) 
Fixed price

Kortingen
per informatiestroom

Naast de generieke kosten is het mogelijk dat er per gegevensstroom kosten 
zijn voor de implementatie en de ondersteuning. We willen dan ook graag een 
specificatie ontvangen van deze kosten (zowel de vaste kosten als de 
variabele kosten). Het is verplicht om exacte prijzen te hanteren. 
Zogenaamde vanaf prijzen zijn niet toegestaan.



Wat zijn de kortingsvoorwaarden? Beschrijving van de voorwaarden
* bijv per klant Kleine gemeenten ( < 20.000) verkrijgen een korting van 20%
* bijv per informatiestroom
* bijv korting voor kleine gemeenten
* anders, nl

Wat zijn de randvoorwaarden? Beschrijving van de voorwaarden
* bijv verplichte afnamen van andere software Geen andere software, voor een SaaS oplossing wordt de JNet Cloud Connector geadviseerd. Deze zit in de aanluitkosten verwerkt
* bijv verplichte opleidingen
* bijv meerwerkkosten onder bepaalde voorwaarden
* anders, nl

Kortingsvoorwaarden

Randvoorwaarden



Opsomming van de profielen / standaarden Status

 Is dit profiel onderdeel van de aanbieding / 
garandeert de leverancier de werking vanaf de 
gespecificeerde datum 

Is dit profiel reeds in 
productie?

ebMS 
best effort [osb-be] (TLS) Relevant Ja nee niet gebruikt
reliable messaging [osb-rm] (TLS, Reliable) Noodzakelijk Ja ja
best effort signed [osb-be-s] (TLS, Signed) Relevant Ja nee niet gebruikt
reliable signed [osb-rm-s] (TLS, Reliable, Signed) Relevant Ja ja
best effort encrypted [osb-be-e] (TLS, Signed, Encrypted) Nog niet relevant Ja nee niet gebruikt
reliable encrypted [osb-rm-e] (TLS, Reliable, Signed, Encrypted) Nog niet relevant Ja nee niet gebruikt

WUS 
best effort [2W-be] (TLS) Noodzakelijk Ja ja
best effort signed [2W-be-s] (TLS, Signed) Relevant Ja ja
best effort encrypted [2W-be-e] (TLS, Signed, Encrypted) Nog niet relevant Ja nee niet gebruikt

o    Grote berichten 
digikoppeling-gb-1.0 Noodzakelijk Ja ja

o    Overigen
Digikoppeling Adapter intern 1.0 Relevant Ja nee
StUF Digikoppeling WUS profiel Relevant Ja ja
StUF Digikoppeling ebMS profiel Relevant Ja ja
Overig, voeg eventueel toe Relevant Ja

                                                   i.      http Relevant Ja ja
                                                  ii.      rest Relevant Ja ja
                                                iii.      soap Relevant Ja ja
                                                iv.      jms Relevant Ja ja
                                                  v.      amqp Relevant Ja ja
                                                vi.      CMIS Relevant Ja ja
                                                vii.     SMTP/POP/IMAP Relevant Ja ja
                                                viii.    FTP/FILE Relevant Ja ja
                                                viiii.    WEBDAV Relevant Ja Ja

Legenda Statussen:
* de Relevant gemarkeerde profielen zijn nu niet grootschalig in productie maar we verwachten dat ze op korte termijn wel gebruikt gaan worden.
* de Noodzakelijk gemarkeerde profielen worden gezien als minimale variant voor de aanbieding.
* de Nog niet relevant gemarkeerde profiellen zijn voor zover ons bekend nog niet in gebruik en worden binnenkort ook niet verwacht

Ondersteuning van de verschillende profielen


