
 

Wil je ook graag de Gastgemak app gebruiken of wil je eerst weten wat de app kan en voor jouw bedrijf kan 

betekenen? Neem dan contact met ons op: 

Wilma Godding 

Telefoon: 06-43728115 

E-mail: wilma@recreatie-apps.nl 

 

 

1. Eigen Apple developer account Apple (IOS)** &  eigen account Android 

     Aantal accommodaties             Per maand   Opstartkosten   

 01 - 25 € 37,50 € 275,00 

  25 - 50 € 47,50 € 300,00 

  50 - 100 € 57,50 € 350,00 

  100 - 500 € 67,50 € 375,00 

  500 + € 97,50 € 450,00 

    

    Groepsaccommodaties                             

 

  

  Vaste maandbijdrage € 47,50    

Eénmalige opstartkosten   € 250,00 

        

  Zwembaden     

  Vaste maandbijdrage € 67,50   

  Eénmalige opstartkosten   € 300,00 

       

Apple developer-account:  $ 99 per jaar  

 

  

     

Modules optioneel :     

  Bestel-module voor broodjes etc  € 10,00   

  iDeal betaal module   € 10,00   

  Transactie-kosten iDeal € 0,40      

  Module Editoo Fotoboekje €   5,00    

      

  Overige     

  Icoon maken op basis van jouw logo       € 75,00 

   

**Jouw App is onder jouw eigen naam direct vindbaar en te downloaden in de Appstore & Google Playstore. 
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betekenen? Neem dan contact met ons op: 

Wilma Godding 

Telefoon: 06-43728115 

E-mail: wilma@recreatie-apps.nl 

 

 

 

 

2. Container APP Apple (IOS)** &  eigen account Android  

   Aantal accommodaties             Per maand   Opstartkosten   

01 - 25 € 20,00 € 150,00 

25 - 50 € 30,00 € 175,00 

50 - 100 € 40,00 € 195,00 

100 - 500 € 50,00 € 225,00 

500 + € 80,00 € 295,00 

  

  Groepsaccommodaties                                

Vaste maandbijdrage € 40,00  

Eénmalige opstartkosten   € 150,00 

      

Zwembaden     

Vaste maandbijdrage € 50,00   

Eénmalige opstartkosten   € 195,00 

      

Modules optioneel      

Bestel-module voor broodjes etc.  € 10,00   

iDeal betaal module   € 10,00   

Transactie-kosten iDeal - € 0,40      

Module Editoo Fotoboekje €   5,00  

      

Overige     

Icoon maken op basis van jouw logo       € 75,00 

 

** Jouw App maakt deel uit van de ‘Recreatie-App’ verzamel-app. Jouw gast kan hier onder jouw naam 

zoeken en de App downloaden. Voor Android is jouw App direct vindbaar in de Google Playstore. 
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