
Dit document beschrijft welke waarde ik kan leveren voor jouw bedrijf. 

Welke diensten bied ik? 
Ik geloof in persoonlijk contact. Dit document is dus bedoelt als het startpunt voor een goed gesprek. 

Ik wil graag werken met transparantie en eerlijkheid, vandaar dat ik een paar zaken op papier heb 

staan. 

Zaken waarvoor je mij kan inhuren 

• Software bouwen, individueel of in team verband. Inclusief klantcontact, vormen/trekken 

van een team, starten/afronden van softwareprojecten en producten. 

• Verbeteringen in het softwareontwikkelproces. Inclusief samenwerking met business, 

zelfsturing verbeteringen, rekenschap afleggen, procesoptimalisatie, architectuur/landschap. 

Wat kan je van mij verwachten? 
Dit is waar ik bewezen heb goed in te zijn 

• Agile/Scrum, team senior/lead, Team retro/verbeteringen, DevOps. 

• Applicatie architectuur, API’s, web/cloud communicatie, cloud toepassingen, database 

ontwerpen en bouwen (CosmosDB en SQL). 

• Windows applicatie ontwikkeling (high level and low level), high performance coding, 

threading (high level en low level), memory management (managed en unmanaged). 

Dit is waar ik ervaring in heb, maar niet zo veel als bovenstaande 

• Value driven development, Lean prototyping. 

• Web/cloud solution architectuur. 

Wat kost het? 
Mijn kosten zijn afhankelijk van welke diensten je van mij afneemt, hoe groot je bedrijf is en via 

welke constructie ik bij je werk. 

Mijn diensten starten vanaf 66 euro/uur excl btw. 

Kleine bedrijven die op woon/werk afstand van mijn huis zijn (of remote werken ondersteunen), 24 

uur per week voor max een half jaar, waar qua facturering geen tussenpartijen tussen zitten, die 

kunnen rekenen op 66 euro/uur excl btw. 

Extra kosten 

• Een tussenpartij vraagt minimaal 8 euro/uur excl btw extra. 

• Als je mij voor meer uren per week wilt zal dit duurder zijn. 

• Reistijd boven een half uur en/of reisafstand boven 30km (enkele rit) geven een hogere 

uurprijs. 

Voorwaarden 
Eigenaarschap: als ik betaald word op uurbasis draag ik het eigenaarschap van software/code en 

documenten over aan jou, als dit werkzaamheden zijn die ik voor jouw bedrijf verricht. 

Maar met de volgende limitering: de gebruikte software ontwikkel technieken zijn uitgesloten van 

deze voorwaarden, daar wil ik publiekelijk over kunnen praten. Als dat publiekelijk praten een 



probleem is dan kunnen we bij het opstellen van het contract een clausule opnemen waarin staat dat 

ik bepaalde details achterwege laat. 

Geheimhoudingsplicht: ik ga standaard geen geheimhoudingsplicht aan want ik wil de gedane 

werkzaamheden kunnen showcasen op mijn portfolio. Maar als er echt geheimhouding nodig is dan 

wil ik een clausule opnemen waarmee ik toch kan showcasen maar dan zonder specifieke details. 

Betalingen: Betalingstermijn is max 30 dagen na het versturen van de factuur. Dit kan naar IBAN: 

NL19 BUNQ 2040 6562 35, ten name van: GameFeelings 

Regelgeving 
Entiteit: Ik ben Erik de Roos, zelfstandige zonder personeel, en heb ‘Erik de Roos Software’ 

geregistreerd als bedrijf met KvK 76479072. 

Verzekering: Ik ben verzekerd voor schade als gevolg van mijn werk als softwareontwikkelaar tot een 

bedrag van 2,5 mln. Details beschikbaar op aanvraag. 


