
 

Het Flexservice contract heeft een geldigheidsduur van 12 maanden na dagtekening van de opdracht. 

 

Helpdesk & Consultancy voor uw vragen en problemen. 

Klanten hebben verschillende vragen en wensen op het gebied van ondersteuning en advies. 

Greenock biedt voor elke klant een passende oplossing waarbij wij grote waarde hechten 

aan duidelijkheid vooraf wat u mag verwachten van onze dienstverlening. 

Flexservice  

U kunt er als klant voor kiezen om een Flexcontract af te sluiten om volledig ontlast te worden van 

alle randzaken rondom de Autodesk en Esprit software alsmede een financieel voordeel en reductie 

van administratieve rompslomp. 

In deze vorm kunt u van al onze diensten gebruikmaken en per uur een ‘flexstrip’ gebruiken. 

Wanneer het gaat om snelle hulp, hulp op afstand (ook bij u op locatie), trainingselementen, moduul 

uitleg of zelfs maandelijks een halve dag on-site support, dan is dit allemaal mogelijk met deze 

Flexservice. 

De uren moeten binnen 12 maanden zijn opgebruikt. Heeft u aan het einde van de 12 maanden nog 

uren over, dan kunt u deze perfect inzetten voor een updatetraining of een QuickScan. Deze laatste 

optie geeft u snel en duidelijk inzicht in de ‘gezondheid’ en de progressiemogelijkheden van uw 

interne processen.  

Kortom: al onze diensten, kennis en specialiteiten (buiten de standaard trainingen of projecten om) 

staan geheel tot uw beschikking. U kunt dit uiteraard ook in uw jaarlijkse budgettering meenemen als 

een zeer uitgebreid support vangnet voor uw engineering. 



 

Het Flexservice contract heeft een geldigheidsduur van 12 maanden na dagtekening van de opdracht. 

 

Kies uw Flexservice  

Kies uw Flexservice hieronder, vul uw gegevens in en stuur deze getekend retour aan 

insidesales@greenock.eu of uw huidige contactpersoon. 

 

 Flexservice 10  10 uren beschikbaar   € 1.350,- 

 Flexservice 20  20 uren beschikbaar    € 2.640,- 

 Flexservice 40  40 uren beschikbaar    € 5.160,- 

 Flexservice 80  80 uren beschikbaar    € 10.000,- 

 

Uw gegevens 

Bedrijfsnaam  : _____________________________________ 

Voornaam  : _____________________________________ 

Achternaam  : _____________________________________ 

Uw referentie/PO : _____________________________________ 

Datum   : __________________ 

 

 

Handtekening  : _____________________________________ 

mailto:insidesales@greenock.eu

