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E-COMMERCE VOOR EEN VASTE PRIJS PER MAAND

All in one e-commerce platform

OVER ONSSHOP MACHINESNIEUWS CONTACT

WEBER KETTLE
PLUS - 47CM

Meer weten?

In winkelwagen�



Wie deze Weber Kettle Plus op zijn terras heeft staan, neemt barbecueën serieus. 
Met deze klassieke houtskoolbarbecue krijg je als gastheer of gastvrouw 
ruimschoots de kans om indruk te maken met culinaire hoogstandjes.

199,00 € 

1

In stock

Equipment

Search products or pages

Shipping 1 week

Brand

Material

Eco

Color

Weber

10004

Chromoly

Yes

Black

Wie deze Weber Kettle Plus op zijn terras heeft staan, neemt barbecueën serieus. Met deze klassieke houtskoolbarbecue krijg je als gastheer of gastvrouw 
ruimschoots de kans om indruk te maken met culinaire hoogstandjes. Deze barbecue heeft een grilloppervlak van 47 centimeter en is voorzien van een 
Gourmet BBQ System grillrooster voor gebruik van bijvoorbeeld een wok, pizzasteen of bakplaat. Daarnaast heeft de barbecue een thermometer in de 
deksel en een asopvangsysteem voor een hoog gebruiksgemak.

Description

�

DEVELOPMENT VAN UW E-COMMERCE PLATFORM

LICENTIE KOSTEN DYNAMICWEB® SOFTWARE

VOLLEDIGE ONLINE MARKETING

MICROSOFT® AZURE CLOUD HOSTING

KORTE TIME TO MARKET

ALTIJD UP-TO-DATE (TECHNIEK+MARKETING)

HET CAAS ABONNEMENT IS INCLUSIEF

Ontwikkeling

Licentie

Hosting

Support level

Doorontwikkeling

Online marketing

Totaal per maand

Wat betaalt u nu?

1e jaar 2e jaar

€ 5.000

€ 833

€ 500

€ 250

€ 1.500

€ 2.000

€ 10.083

-

€ 833

€ 500

€ 250

€ 1.500

€ 2.000

€ 5.083

Inbegrepen

Inbegrepen

Inbegrepen

Inbegrepen

Inbegrepen

Inbegrepen

v.a. € 5.000



All in one e-commerce platform

BESTELLEN

BETALEN

BEZORGEN

SUPPORT LICENTIE
DYNAMICWEB®

E-COMMERCE 
PLATFORM

ONLINE
MARKETING

MICROSOFT® 
AZURE CLOUD 

HOSTING

CONVERSIE
RATIO

OPTIMALISATIE

Volledig ontzorgd e-commerce bedrijven, wie wilt dat nou niet? Met Caas heeft u binnen twee 
maanden een compleet ingerichte webshop. Wij ontzorgen u volledig op het gebied van techniek, 

marketing, doorontwikkeling & support. 

Bestellen, betalen en bezorgen was nog nooit zo eenvoudig! Voor een vaste prijs per maand krijgt u 
alles wat u nodig heeft om online succes te behalen. Met Caas heeft u zelfs een compleet 

marketingteam tot uw beschikking!  

Het enige dat u hoeft te doen is ervoor zorgen dat uw organisatie er klaar voor is.
Bent u er klaar voor?

Bluedesk
Rogier van der Weydestraat 8
1817 MJ, Alkmaar, Nederlandwww.commerceasaservice.nl

GEHEEL VERZORGDE E-COMMERCE VAN BEGIN TOT EIND

+31 (0)72 – 520 0310


