Licentiekaart Easy List
Investering
 Eenmalig
 Jaarlijks onderhoud

950,00 euro, gefactureerd door uw Exact partner
237,50 euro, gefactureerd door BM Connect

Licentiemodel
Het gebruikersrecht op de Easy List is gekoppeld aan 1 Exact Synergy licentie.
Onderhoud
Het onderhoud behelst ondersteuning van product updates van de huidige versie van Synergy Enterprise alsmede
het kunnen verkrijgen verbeteringen en aanvullingen in de Software.
Specifieke voorwaarden
BM Connect werkt onder de voorwaarden van Nederland ICT welke op deze overeenkomst van toepassing zijn.
Vanwege het specifieke karakter van deze tool hebben wij een beperkt aantal aanvullende voorwaarden
geformuleerd. Indien er in de voorwaarden van Nederland ICT onverhoopt tegenstrijdigheden staan met
onderstaande voorwaarden, zijn de onderstaande voorwaarden leidend:









Klant zorgt voor de afscherming van haar gegevens met rollen, gebruikersrechten, projecten en security levels, klant vrijwaart BM Connect
(hierna leverancier) van schade als gevolg van het in verkeerde handen komen van informatie.
Klant heeft recht op support wanneer ondanks het volgen van de installatie instructie, de Easy List niet werkt binnen de ondersteunde
Synergy product update. Supportvragen kunnen worden gesteld via het contactformulier op bmconnect.nl. Leverancier levert geen support
op het schrijven van sql queries.
Klant en leverancier kunnen beide het onderhoudscontract beëindigen met een opzegtermijn van 2 maanden. Wanneer het contract vanuit
leverancierskant beëindigd wordt vanwege het beëindigen van de ondersteuning op het product, heeft de klant recht op het verkrijgen van
de source code. Reeds betaalde onderhoudsgelden worden bij opzegging niet gecrediteerd.
Leverancier kan besluiten de het intellectuele eigendom alsmede het onderhoud onder te brengen bij andere partij. De voorwaarden
blijven dan van kracht.
Onderhoud en licentie wordt vooraf gefactureerd, wij hanteren een betalingstermijn van 14 dagen, prolongatie vindt plaats per de eerste
dag van de maand na de besteldatum.
Leverancier kan besluiten het onderhoudsbedrag in lijn met de CBS Consumentenprijzen prijsindex te corrigeren al dan niet met
terugwerkende kracht. Onderhoudsprijs is gebaseerd op prijspeil van 2016.

Licentie code Exact Synergy :
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Licentie naam Exact Synergy Enterprise (hoofdlettergevoelig) :
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Datum ___-___-________

Inkoopkenmerk* (optioneel) ________________________

Klant________________________________________(bedrijf)

BM Connect B.V.

handtekening

_____________________________________________(naam)

Marc van Rongen

_____________________________________________(facturatie email adres)
*indien gewenst vermelden wij uw inkoopkenmerk op de onderhoudsfacturen, mocht dit jaarlijks veranderen vragen wij u dit jaarlijks 2 maanden
voor de prolongatie datum aan ons te verstrekken. Ontvangen wij geen inkoopnummer, gebruiken wij bovenstaande inkoopkenmerk.

