
 

 
Uw ICT Partner 

 
          

Microsoft Office 365    

Vergelijk en kies 

 
 

 

 

 Office 365 Business 
Het meest geschikt voor 
bedrijven die Office 
toepassingen, en 
bestandopslag en delen in de 
Cloud nodig hebben. 
Exclusief zakelijke e-mail 

 

Office 365 Business 
Premium 

Het meest geschikt voor 
bedrijven die zakelijk e-mail, 
Office-toepassingen en andere 
zakelijke services nodig 
hebben. 

Office 365 Essentials 

Meest geschikt voor 
bedrijven die zakelijke e-mail 
en andere zakelijke services 
nodig hebben. Exclusief 
Office toepassingen 

Prijs per maand, per licentie 
bij afname van een 

jaarabonnement. De prijs is 
exclusief BTW 

 

€ 8,80/maand 

 

 

€ 10,50/maand 

 

 

€ 4,20/maand 

 

Office toepassingen 
 

 

• Outlook 

• Word 

• Excel 

• PowerPoint 

• Access alleen voor PC 

• Outlook 

• Word 

• Excel 

• PowerPoint 

• Access alleen voor PC 

 

Niet inbegrepen 

Inbegrepen services 
• OneDrive • OneDrive 

• Exchange 

• SharePoint 

• Microsoft Teams 

• OneDrive 

• Exchange 

• SharePoint 

• Microsoft Teams 

E-mail hosting met een postvak 
van 50 GB en een aangepast e-

maildomeinadres 

 

−− 

 

 
 

 

Desktopversies van Office-
toepassingen: Outlook, Word, 
Excel, PowerPoint, OneNote 

(plus Access en Publisher 
alleen voor pc) 

 

 

 

 
 

−− 

Webversies van Word, Excel en 
PowerPoint 

 

 

 

 
Plus een webversie van Outlook 

 

 
Plus een webversie van 

Outlook 

Eén licentie omvat volledig 
geïnstalleerde Office-apps op 5 

smartphones, 5 tablets en 5 
pc’s of Macs per gebruiker 

(tablets met een scherm > 10,1 
inch hebben desktopversie 

nodig) 

 

 

 

 
 

Alleen 5 smartphones en 5 
tablets 

Bestanden opslaan en delen 
met 1 TB -opslag in OneDrive 

 

 

 

 
 

 

Intranet en Teamsites voor het 
hele bedrijf met SharePoint 

 

−− 
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Het meest geschikt voor 
bedrijven die Office 
toepassingen, en 
bestandopslag en delen in de 
Cloud nodig hebben. 
Exclusief zakelijke e-mail 

 

Office 365 Business 
Premium 

Het meest geschikt voor 
bedrijven die zakelijk e-mail, 
Office-toepassingen en andere 
zakelijke services nodig 
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Office 365 Essentials 

Meest geschikt voor bedrijven 
die zakelijke e-mail en andere 
zakelijke services nodig 
hebben. Exclusief Office 
toepassingen 

Online (video)vergaderingen 
voor maximaal 250 personen 

i.c.m. HD-compatible hardware 
en tenminste 4Mbps breedband 

verbinding 

 

−− 

 

 
 

 

Hub voor samenwerking om je 
teams te verbinden met 

Microsoft Teams 

 

−− 

 

 
 

 

Onderhoud klantrelaties met 
Outlook Customer Manager 

 

−− 

 

 
 

−− 

Manage je bedrijf beter met 
Microsoft Bookings 

 

−− 

 

 
 

−− 

Taken en teamwerk beheren 
met Microsoft Planner 

 

−− 

 

 
 

 

Maximaal aantal gebruikers 
 

300 
 

300 
 

300 

24 x 7 ondersteuning door 
Microsoft via telefoon en web 

 

 

 

 
 

 

CONNECT SECURE 365 

CBG Connect weet uit ervaring dat de overgang naar een nieuwe ICT-

situatie regelmatig vragen kan geven voor de gebruikers. Om u als 

klant zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn biedt CBG Connect u 

een service abonnement voor Office 365 ondersteuning aan, voor een 

vast bedrag per maand. Connect Secure 365 is in twee varianten 

beschikbaar, namelijk een Basis en een Extra variant. Voordeel voor 

u als klant is, dat u niet steeds kleine facturen gaat ontvangen voor 

uitgevoerde werkzaamheden door CBG Connect. Vraag uw 

accountmanager om meer informatie.  

VOORDELEN  

+ Geen kleine facturen meer voor 

ondersteuning Office 365 (volgens SLA) 

+ Duidelijk richtlijn afkoop van 

werkzaamheden per maand (volgens SLA) 

+ Op basis van Fair use policy 

+ Korting op voorrijkosten  

+ Maandelijks opzegbaar  

Bel: 0228- 56 60 70 optie 2 of stuur een mail: verkoop@cbgconnect.nl 


