
Gebruik van de software
De kosten voor het gebruik van Vrumun bedragen € 79,= per verloskundige of echoscopist (maten of in vaste 
dienst) per maand. 
Dit gebruik betreft de volledige versie van Vrumun; er zijn geen aparte versies, geen extra modules, DICOM 
koppeling is inbegrepen, geen terminal server licenties, geen cursussen of andere verborgen kosten. Ook 
het continu maken van back-ups, nieuwe versies van Vrumun en telefonische support, zijn bij de kosten 
inbegrepen.
Binnen een praktijk/echocentrum mogen praktijkassistenten en stagiaires kosteloos gebruik maken van 
Vrumun, mits er minimaal 1 vol betalende gebruiker is. Gebruik van Vrumun door tijdelijke waarneemsters, tot 
een maximum aantal van twee keer het aantal betalende gebruikers, is kosteloos. Voor overige waarneemsters 
dient een gebruikerslicentie betaald te worden.
Abonnementen lopen altijd tot en met 31 december van een kalenderjaar.
Vanaf 5 betalende gebruikers bij één contract, geldt een korting van 15% over het gehele licentiebedrag. Deze 
korting geldt niet voor inschrijfkosten, opslag en conversiekosten.

Opstartkosten
Voor nieuwe klanten wordt eenmalig administratie- en opstartkosten van € 195,= in rekening gebracht. 
Voor solopraktijken bedragen deze kosten € 95,=.
Voor praktijken die zelf SEO’s (en of NT’s) uitvoeren (en vastleggen in Vrumun), bedragen de administratie- en 
opstartkosten € 295,= 

Opslag van beelden en bijlagen
Echobeelden worden in Vrumun opgeslagen in jpeg formaat. Indien gewenst kan 
ook het originele dicom bestand (.DCM) worden bewaard (archieffunctie). Hiervoor 
is een automatische koppeling met Microsoft Azure beschikbaar.  Kosten voor 
opslag in Azure zijn erg goedkoop en eenvoudig zelf te bereken met de Azure prijs 
calculator: 
https://azure.microsoft.com/nl-nl/pricing/calculator/ (kies ‘Opslagaccounts, West 
Europa, Block storage en toegangslaag koud of archief‘).
Indien er binnen Vrumun meer dan 1 GB aan beeldopslag nodig is, worden 
hiervoor kosten in rekening gebracht. Bij een gemiddeld formaat van 50 KB per 
beeld, betekent dit 20.000 beelden per GigaByte. 

Conversie van gegevens uit Onatal, MicroNatal of Orfeus naar Vrumun
Voor conversie van gegevens uit Onatal, MicroNatal of Orfeus bedragen de kosten € 995,=.
Als eerste voeren we een proefconversie uit zodat u kunt controleren of de gegevens juist zijn overgenomen en 
dat u rustig kunt oefenen met Vrumun. Tot slot voeren we de definitieve conversie uit.
Wij gaan er voor conversie vanuit dat de gebruiker zelf de Onatal, Orfeus of MicroNatal database aanlevert aan 
Vrumun (eventueel met telefonische ondersteuning van Vrumun).

Vrumun op proef
90 dagen een eigen klantspecifieke testomgeving: € 150,=. 
Proefconversie Onatal, Orfeus of MicroNatal: € 450,=
Uiteraard worden deze kosten in mindering gebracht wanneer u binnen 1 jaar besluit met Vrumun verder te 
gaan.

De algemene voorwaarden van Vrumun (versie 1.2) en de Verwerkers Overeenkomst zijn van toepassing op het 
gebruik van Vrumun. Alle genoemde bedragen zijn exclusief B.T.W. en geldig vanaf 1 januari 2020.
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Prijslijst Vrumun per 1.1.2020 
(versie december 2019, met deze prijslijst vervallen alle voorgaande prijslijsten)

Opslag in Vrumun
per GB per jaar
tot 1 € 0,=
1 tot 2 € 65,=
2 t/m 10 € 55,=
extra GB € 20,=


