Prijslijst AfsprakenApp en MijnZorgApp (geldig t/m 31 december 2020)
Deze prijslijst is voor praktijken met een Intramed administratie. Er is een basis versie (AfsprakenApp Basis).
Deze bevat afspraakherinneringen, die worden verzonden via SMS, email of als pushbericht. En ook
afspraakbevestigingen, die via e-mail worden verzonden. En u kunt een kort cliëntenbericht versturen.
U kunt ook voor de MijnZorgApp kiezen, deze versie is uitgebreid met de service van Huiswerkoefeningen.nl.
Daarmee hebt u de keuze uit vele duizenden huiswerkoefeningen met video, die in de app worden getoond.
Waarbij de patiënt oefenreminders ontvangt, geholpen wordt tijdens het oefenen thuis en feedback geeft aan
de therapeut. Met de MijnZorgApp biedt u uw patiënt de beste online ondersteuning van uw reguliere
behandeling.
Abonnement:

AfsprakenApp
Basis

MijnZorgApp

per jaar

per maand

per praktijk

per medewerker
bij Intramed Plus
(€ 14 bij niet Intramed Plus)

€ 189

(€ 0 bij Intramed OnLine)

€ 10

Aansluitkosten:
Eenmalige installatie van de MijnZorgApp

€ 120

Voor praktijken die de AfsprakenApp al hebben.
Voor praktijken die zowel HWO als de AfsprakenApp als losse diensten al
hebben, en over willen stappen op de MijnZorgApp, hoeven niet opnieuw
aansluitkosten te betalen.

Eenmalige installatie AfsprakenApp Basis € 120
Bij maximaal 2 administraties. Extra administratie € 30.
Praktijken, die een eigen server hebben, dienen zelf de AfsprakenApp
Connector te installeren. Optioneel: installatie AfsprakenApp Connector € 120

Verzendkosten:
- SMS, per bericht
- E-mail/push, per bericht
- Videobellen tussen twee gebruikers, per minuut
- Koppeling Online Agenda, per maand/gebruiker

€ 0,120
€ 0,030
€ 0,036
€ 0,120

Patiënten (met 06-nummer) ontvangen een SMS met inloggegevens voor de
app, het verzenden van afspraakherinneringen via SMS is een optie.
De koppeling van de online agenda zorgt ervoor dat patiënten hun afspraken
in hun eigen online agenda zien. Kosten hiervoor worden alleen gerekend voor
patiënten, die er gebruik van maken.

Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW.
Aanmelden voor de AfsprakenApp kan via https://www.afsprakenapp.nl.
Meer weten? Mail naar info@appsotheek.nl of bel 085-8081285.

De AfsprakenApp is een initiatief van Appsotheek, in samenwerking met Intramed.

