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Beste relatie,

Onderstaand vindt u het zogenaamde ‘strippenkaart’ concept van Rootsec. Middels dit 
model willen we een van onze belangrijkste waardes als bedrijf uitdragen, namelijk het 
ontzorgen van onze klanten. Het idee is simpel. U sluit bij ons een strippenkaart af voor een 
jaar, of langer. Afhankelijk van het type strippenkaart kunt u vervolgens gedurende dat jaar 
naar eigen invulling een aantal diensten bij Rootsec afnemen.
 
Hieronder treft u een bijlage met een overzicht van de strippenkaarten alsmede de diensten 
die Rootsec aanbiedt.

Rootsec B.V. 
P.J. Oudweg 4
1314CH Almere

sales@rootsec.nl 
036 760 0451

Introductie

U neemt een strippenkaart af bij Rootsec wat u recht geeft op 6 werkdagen 
dienstverlening van Rootsec.  
In maart besluit u een penetratietest uit te voeren, dit neemt 3 dagen in beslag.  In juni 
acht u het tijd voor een phishing simulatie, dit betreft 2 dagen.  
Ten slotte heeft u 8 uur (1 werkdag) aan advieskosten gebruikt tijdens de uitrol van, 
bijvoorbeeld, uw nieuwe ERP systeem en uw transitie naar de Cloud.  
 
Zo heeft u dus de volledige flexibiliteit om zelf invulling te geven aan de 6 werkdagen van 
uw strippenkaart.

Ter illustratie
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Diensten

Hieronder treft u een overzicht van de diensten die Rootsec aanbiedt als onderdeel van het 
strippenkaart model. 

Quickscan

Met een automatische tooling testen we uw systeem op kwetsbaarheden en rapporteren we de 

resultaten.

Penetratietest

Een gecoördineerde en uitgebreide aanval op uw systemen met als doel uw beveiliging te breken. 

Bevindingen worden gedocumenteerd en, desgewenst, gepresenteerd, 

Vulnerability assessment

Het generen van een lijst met kwetsbaarheden in de programmatuur en / of configuratie welke te 

benaderen is via het internet.

Consultancy / Advies

Samen met u bekijkt een Rootsec Security Consultant de huidige situatie en ondersteunt u in het 

bereiken van een hoger security niveau.

Hack Demo

In deze interactieve demo op locatie laten wij zien hoe hackers te werk gaan.

Security Awareness training

Onze educatieve en interactieve training verhogen het IT-security bewustzijn binnen uw 

organisatie.

Social Engineering

Het verkrijgen van vitale informatie via uw werknemers.

Phishing Simulatie

Het vissen naar inlog- en persoonsgegevens middels nep e-mails, berichten op social media of 

zelfs Whatsapp.

Security source code review

Onze specialist controleert uw volledige source code op mogelijke kwetsbaarheden betreffende 

IT- security.
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 Dienst
Dagen

Quickscan 1-2 werkdagen

Vulnerability assessment 2-3 werkdagen

Penetratietest 3-5 werkdagen

Consultancy / Advies Per uur basis

Hack Demo 1 werkdag

Security Awareness training 1 werkdag

Social Engineering 1 werkdag

Phishing Simulatie 1-2 werkdagen

Security source code review 3-4 werkdagen

Duur per dienst

De tabel hieronder geeft u een overzicht van het aantal werkdagen welke de door u gekozen 
diensten in beslag nemen. Op die manier plant u gemakkelijk het aantal benodigde uren.

Prijzen

Bij Rootsec bieden wij drie abonnementsvormen aan. Deze strippenkaarten zijn op basis van het 
aantal werkdagen dat u vervolgens per jaar bij Rootsec kan afnemen. De kosten hiervoor zijn op 
maandbasis.

Kaarttype Aantal dagen p.j. Abonnement  
1 jaar

Abonnement  
2 jaar

Abonnement  
3 jaar

#1 6 werkdagen € 550 p.m. € 530 p.m. € 510 p.m.

#2 12 werkdagen € 960 p.m. € 940 p.m. € 920 p.m.

#3 24 werkdagen € 1.830 p.m. € 1.800 p.m. € 1.760 p.m.

Bent u geïnteresseerd in meer dan 24 werkdagen per jaar?  
Vraag dan vrijblijvend een extra offerte op.
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