Overeenkomst
Netwerken
Afrekensystemen
Maatwerksoftware
Informatiesystemen

Synchronisatie voor Multivers

Vlicomp B.V.
Smithweg 1 01, 4462 HC
GOES(NL)
tel. (0113) 257257
fax (0113) 217888
Vlicomp B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan de Smithweg 1 01, 4462 HC te GOES, hierna te noemen Vlicomp, verklaart
hierbij de programmatuur Synchronisatie voor Multivers, zoals hieronder gespecificeerd, in gebruik te geven onder de
voorwaarden en bepalingen, zoals deze zijn aangegeven in de FENIT leveringsvoorwaarden, gedeponeerd op 3 juni 2003 ter
Griffie van de Rechtbank te Den Haag onder nummer 60/2003, aan de opdrachtgever:

Bedrijf

:

(hierna opdrachtgever)

Adres

:

Postcode/Plaats

:

Contactpersoon

:

E-mailadres

:

Functie

:

Branche

:

Telefoon

:

Fax

:

Aantal medewerkers

:

KvK-nummer

:

Gevestigd te

:

De programmatuur betreft de onderstaande. De programmatuur en de documentatie worden uitsluitend geleverd op cd-rom. De
programmatuur kan uitsluitend gebruikt worden in de omgevingen die zijn beschreven in de documentatie.

Synchronisatie voor Multivers:
Artikelgegevens
Relatiegegevens
Grootboek
Vrije tabellen (alleen in combinatie met minimaal één van bovenstaande)
LET OP: Voor het samenstellen van de licentie is een kopie van de Multivers licentie noodzakelijk,
kopie van Multivers licentie bij dit document toevoegen !!!

Gebruiksrechtovereenkomst
De jaarlijkse onderhoudsvergoeding voor het gebruiksrecht en het basisonderhoud uit hoofde van de overeenkomst op
Synchronisatie voor Multivers is verplicht. De kosten hiervoor bedragen een vast bedrag per module per jaar over de
geïnstalleerde software, volgens de prijslijst van Vlicomp B.V. en wordt jaarlijks geïndexeerd.

Telefonisch Ondersteunings Abonnement
Het Telefonisch Ondersteunings Abonnement geeft u recht op telefonische support en is uit hoofde van de overeenkomst op
Synchronisatie voor Multivers. De kosten van dit abonnement bedragen een vast bedrag per jaar over de geïnstalleerde
software, volgens de prijslijst van Vlicomp B.V. en wordt jaarlijks geïndexeerd.
Voor Synchronisatie voor Multivers geldt een opzegtermijn van 3 maanden voor aanvang van het nieuwe contractjaar. Een
opzegging dient per aangetekende brief verstuurd te worden.

Ik wil niet genoemd worden als referent
Wordt geïnstalleerd door :
Opdrachtgever verklaart door ondertekening van deze overeenkomst de Algemene Leveringsvoorwaarden van
Vlicomp te hebben ontvangen en met de inhoud daarvan in te stemmen.
Dealer:

Handtekening opdrachtgever:

Naam:
Plaats:

Handelsregister Middelburg 50090496 Rabobank nr. 31.52.45.174 B.T.W. nr. NL 8225.38.854.B01
Alle leveringen zijn af Goes. Op al onze leveringen zijn van toepassing de FENIT leveringsvoorwaarden
zoals gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003.

