Overeenkomst betreffende de updates voor een
WinBooks gebruikslicentie

Tussen

WinBooks N.V.
Vertegenwoordigd door: Pierre Borremans
Adres: Fond Jean Pâques, 6C – 1348 Louvain - La - Neuve
Tel: 010/45.12.44
Fax: 010/45.91.01
Hierna de uitgever genoemd

E-mail: info@winbooks.be

En

Bedrijf: ……………………………………………………………………..……………………………
Vertegenwoordigd door: …………………………………………………………...………………..
Adres: ………..……………………….………………………………………………………..……….
…………………………………………………………………………………………………………….
Tel: ……..………………….……
Fax: …………………..……
E-mail:
………..……………
Hierna de verkoper genoemd
En

Bedrijf: ……………………………………………………………………..……………………………
Vertegenwoordigd door: …………………………………………………………...………………..
Adres: ………..……………………….………………………………………………………..……….
…………………………………………………………………………………………………………….
Tel: ……..………………….……
Fax: …………………..……
E-mail:
………..……………
Hierna de gebruiker genoemd

Gegeven dat:
1.

De gebruiker de gebruikslicentie voor de door WinBooks nv ontwikkelde software gekocht heeft, hierna “de software”
genoemd.

Naam van de licentie:
………………………………………………………………………………….
BTW-nummer van de gebruiker:
…………………………………………………………………….
2.

Rekening houdend met de evolutie van de wetgeving, de technische vooruitgang, de ontwikkeling en verbetering van
de softwarefuncties. WinBooks nv minstens één keer per jaar een nieuwe versie van de boekhoudsoftware en zijn
modules op punt stelt.

3.

De gebruiker systematisch de gebruikslicentie voor de updates van de software en zijn modules wil verwerven.

Werd het volgende overeengekomen:
ARTIKEL1: VOORWERP
1.1
1.2

De verkoper verbindt zich ertoe de gebruiker de updates van de software te leveren. Deze overeenkomst dekt in geen geval de
eventuele verzendkosten, installatie, support of opleiding in verband met deze updates.
Deze overeenkomst geldt voor alle software en modules die zijn toegekend aan het serienummer van een gebruikslicentie.
Ingeval van bijkomende software en/of modules wordt deze overeenkomst automatisch aangepast aan de nieuwe configuratie.

ARTIKEL 2: DUUR
2.1

Deze overeenkomst treedt in voege op de eerste van de maand volgend op de maand waarin ze ondertekend wordt en wordt

2.2

afgesloten voor één minimale periode die loopt tot op de verjaringsdatum van het daarop volgende jaar. Deze verjaringsdatum
wordt bepaald aan de hand van de laatste 5 cijfers van uw licentienummer:
1°) voor de licentienummers gaande van 00001 tot 03199 : de verjaringsdatum is de 1ste mei van ieder jaar
2°) voor de licentienummers gaande van 03200 tot 07399 : de verjaringsdatum is de 1ste oktober van ieder jaar
3°) voor de licentienummers gaande van 07399 tot 12899 : de verjaringsdatum is de 1ste maart van ieder jaar
4°) voor de licentienummers groter dan 12899 : de verjaringsdatum is de 1ste mei van ieder jaar
Onder dit voorbehoud kan elke partij de overeenkomst beëindigen, zonder daarvoor een reden te moeten inroepen, mits een
vooropzeg die per aangetekend schrijven aan de andere partij betekend wordt, minstens 3 maanden voor de verjaardag van het
contract.
Deze overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van één jaar beginnend op de verjaardag van het
contract zoals hierboven bepaald.
ARTIKEL 3: PRIJS

3.1

De prijs (excl. BTW) van de updates stemt overeen met een percentage van de waarde (buiten promotie) van de software en de

3.2

modules, op datum van ondertekening van de overeenkomst.
Het percentage werd bepaald op 16% voor het jaar 2007 en zal ieder jaar aangepast worden in functie van de evolutie van de
consumptieprijzen.
Voor de periode gaande van de maand van de aanschaffing tot op de eerstvolgende verjaardag van het contract wordt er

3.4

prorata van de jaarprijs van de updates aangerekend bij de aanschaffing.
Indien deze huidige overeenkomst wordt overgenomen na de aankoopdatum van de licentie, moet de gebruiker met
terugwerkende kracht de dekking betalen voor de reeds verlopen periode.
ARTIKEL 4: BETALING
De facturen betreffende de updates moeten contant betaald worden.
ARTIKEL 5: GARANTIES
De termen en voorwaarden zoals bepaald in de gebruikslicentie en meer bepaald betreffende de garanties, gebruiksrechten,
geldigheidsduur, auteursrechten, merken en andere rechten betreffende de intellectuele eigendom behoren integraal tot deze
overeenkomst.
ARTIKEL 6: OPZEGGING
Deze overeenkomst kan op eender welk moment worden opgezegd door de verkoper, van rechtswege en zonder vooropzeg, in
de volgende gevallen:

Bij niet-betaling door de gebruiker.

Ingeval van faillissement, insolvabiliteit of bij gerechtelijk akkoord van de gebruiker.
ARTIKEL 7: RECHTEN EN BEVOEGDHEDEN
Dit is een overeenkomst naar Belgisch recht.
Elk geschil dat voortvloeit uit de interpretatie, de uitvoering of de opzegging van deze overeenkomst wordt opgelost door een
arbitragehof dat wordt aangeduid en zitting houdt volgens de regels van CEPINA.
Opgesteld te ………………………………….…….. op …………………………………….…………
In drie originele exemplaren, waarbij elke partij erkent zijn exemplaar te hebben ontvangen.
Eén ondertekend exemplaar is bestemd voor WinBooks nv.

Voor de Verkoper

Voor de Gebruiker

Voor WinBooks

