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OVERZICHT LICENTIEKOSTEN
Welkom bij de RI&E-licentiewinkel. Gebruikers van deze RI&E-applicatie dienen voor het gebruik een
licentie te kopen. De hoogte van de kosten is afhankelijk van de bedrijfsgrote en de lengte van de
licentieperiode (1 jaar of de gunstiger geprijsde 3-jarige licentie).
Elke licentie geeft toegang tot de CO2 & Energie RI&E en geeft de gebruiker ook de mogelijkheid
gedurende de licentieperiode gebruik te maken van de 1ste lijn dienstverlening van de Helpdesk CO2 &
Energie voor het stellen van vragen over het gebruik van het programma.
Overzicht van de licentiekosten voor KVGO en niet-KVGO-leden:

1)
2)

3)
4)

De bedrijfscategorie wordt vastgesteld op basis van het aantal werkzame personen, inclusief directie.
Aan het gebruik van de CO2 & ENERGIE RI&E zijn licentievoorwaarden en privacyregels verbonden en er
geldt een cookiebeleid. Deze zijn terug te vinden op de homepage van de RI&E: https://co2energie.nl. De
looptijd van de licentie gaat in op het moment van betaling.
KVGO-leden hebben recht op 15% ledenkorting. Daarnaast geldt een korting van 15% bij de aankoop van
een 3-jaarslicentie. Deze kortingspercentages zijn al op de getoonde prijs in mindering gebracht.
De getoonde verkoopprijzen kunnen onderhevig zijn aan prijswijzigingen. Maar bij een reeds betaalde
licentie worden achteraf geen prijswijzigingen doorgevoerd.
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De campagne CO₂ & Energie Creatieve Industrie is een initiatief van de kennisinstituten uit de Grafimedia en
Communicatie Industrie (Creatieve Industrie).
Deze uitgave is tot stand gekomen dankzij de financiële ondersteuning van het Dienstencentrum, de SCGM en
SCCI, in het kader van de ontwikkeling van de CO₂ & Energie Campagne Creatieve Industrie.
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