BadgeCollect Persoonlijk
De basisversie van BadgeCollect is gratis te gebruiken met een persoonlijke account.
•
•
•
•

Persoonlijk profiel waarop je onbeperkt Badges en Certificaten kunt ontvangen
Onbeperkt Badges aanmaken op persoonlijke titel
Mogelijkheid om behaalde prestaties te delen via sociale media
Maximaal 50 Badges per maand uitdelen aan anderen

BadgeCollect Organisatie
Organisaties en onderwijsinstellingen kunnen een geverifieerde account afnemen met aanvullende
mogelijkheden om eenvoudig badges en certificaten uit te geven.
•
•
•
•
•
•
•

Onbeperkt Badges en Certificaten ontvangen en aanmaken
Onderschrijven van badges en certificaten namens uw organisatie
Maximaal 500 Badges of certificaten per maand uitdelen aan anderen
Beheerfunctionaliteit om personeel namens uw organisatie badges te laten uitdelen
Mogelijkheid om badges snel uit te kunnen delen aan grote groepen middels QR-code
Support per mail, binnen 2 werkdagen reactie
Uitgebreide handleiding met voorbeelden

BadgeCollect voor organisaties kost €35,- per maand plus eenmalig €195,- aansluitkosten.

BadgeCollect Pro
Voor organisaties die groter zijn en meer Badges willen uitgeven is er BadgeCollect Pro. Deze
oplossing bied maatwerk aan uw organisatie en de mogelijkheid om BadgeCollect onder te brengen
op een eigen domeinnaam met logo en kleurstelling naar keuze.
•
•

Maximaal 5000 Badges of Certificaten per maand uitdelen aan anderen
Eigen thema en een eigen inlogpagina die bereikbaar is via een eigen URL

BadgeCollect Pro kost €180,- per maand, plus eenmalig €495 aansluitkosten. BadgeCollect kan
aanvullend voorzien worden van extra koppelingen en eigen functionaliteiten. Neem contact op met
support@badgecollect.com voor de mogelijkheden.

BadgeCollect Pilot
Rustig uitproberen of BadgeCollect wat is voor uw organisatie, inclusief training en extra support?
Start dan met een BadgeCollect Pilot. Voor een vast bedrag van €1500,- krijgt u het volgende:
•
•
•
•
•

6 maanden BadgeCollect Organisatie, aansluitkosten inbegrepen
Hulp bij importeren en aanmaken van accounts voor leerlingen en docenten
Startsessie van een dagdeel voor opzetten eerste badges en uitleg BadgeCollect
Inhoudelijke ondersteuning bij aanmaken nieuwe badges tijdens de pilot
Evaluatiesessie na afloop (max 2 uur) en advies voor vervolgstappen

Voorwaarden
Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% btw.
Maandelijkse kosten worden steeds vooraf op de eerste dag van de maand in rekening gebracht. De kosten van een pilot worden vooraf gefactureerd.
Op deze dienstverlening zijn de algemene voorwaarden van Coinversable B.V. van toepassing https://coinversable.com/algemene-voorwaarden/
Overal waar ‘onbeperkt’ staat geldt dat binnen redelijke grenzen. Zo mag je bijvoorbeeld de stabiliteit van onze service niet in gevaar brengen.

