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T O M M Y C O I N S :  H E T  G E M A K  V A N  O N B E P E R K T E  K E N N I S  

Bij Tommy Booking Support  staat klantgerichtheid en klanttevredenheid voorop. 
Om zo flexibel mogelijk onze diensten aan u te kunnen aanbieden, hebben we een 
speciaal kostenmodel ontwikkeld. De TommyCoin, onze eigen valuta. Na aanschaf 
kunt u deze flexibel inzetten voor alle aangeboden diensten.  

Goed gebruik van TOMMY 2.0 op basis van een efficiënte inrichting levert u direct 
belangrijke voordelen op:  

 Uw medewerkers werken snel en efficiënt met TOMMY 2.0 
 Uw medewerkers hebben meer plezier in het werk en stralen dat uit naar uw 

gasten 
 U haalt meer rendement uit uw investering in TOMMY 2.0  

De volgende diensten kunt u laten verrichten met uw TommyCoins: 

• Boekjaar aanmaken; eenmaal per jaar maken wij uw boekjaar aan 
• Bestandsonderhoud; aanmaken van arrangementen, actiecodes, nieuwe 

accommodatietypes, Mijn omgeving Eigenaren etc etc. 
• Advies op uw locatie van een consultant. 
• Cursussen op uw locatie en te Veenendaal. 
• Diensten van onze Technische Dienst. 

Voorwaarden TommyCoins: 

 Eén TommyCoin staat gelijk aan 1 uur dienstverlening. 
 Voor alle diensten op uw locatie: Voorrijdkosten zijn 1 TommyCoin. 
 Halve consultancy dag uw locatie 4 TommyCoins. 
 Hele consultancy dag op uw locatie 8 TommyCoins. 
 Alle klassikale cursussen (dagdeel) te Veenendaal worden als 1 TommyCoin 

verrekend. 
 De TommyCoins worden in zijn geheel vooruit gefactureerd. 
 Betaling binnen 14 dagen. 

TommyCoins Prijs 
10 Coins € 950,00 
15 Coins € 1.395,00 
20 Coins € 1.825,00 
25 Coins € 2.250,00 
50 Coins € 4.475,00 
100 Coins € 8.750,00 
 
Voor overige voorwaarden omtrent het gebruik van onze software en diensten 
verwijzen wij u naar onze Algemene Leveringsvoorwaarden.  
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