Aanvullende Voorwaarden UNETO-VNI Calculatietijdnormen
Voor alle abonnementen die u via 2BA afneemt gelden de
algemene voorwaarden. Zie:
http://bb.2ba.nl/crl/downloads/20140714AlgemeneVerkoopVoorwaarden2BA-KvK.pdf
Voor bepaalde producten kunnen aanvullende
voorwaarden gelden. Onderstaand de aanvullende
voorwaarden voor UNETO-VNI Calculatietijdnormen:
Vrijwaring voor gebruik:
UNETO-VNI heeft veel zorg besteed aan de samenstelling
van de Calculatietijdnormen.
Desondanks kunnen er fouten en/of onvolledigheden in
deze uitgave voorkomen.
UNETO-VNI is niet aansprakelijk voor de gevolgen van
fouten en/of onvolledigheden.

Facturering en betaling
De eerste facturering heeft plaats bij aanvang van de
licentie.
We berekenen het factuurbedrag op basis van de 1ste
dag van de maand van de aanmelddatum en het aantal
maanden dat resteert tot en met 31 december van het
jaar.
De jaarlijkse facturatie vindt in januari plaats in combinatie
met het 2BA abonnement.
Calculatietijdnormen wordt als apart product opgenomen.
De betalingstermijn is 14 dagen.

De Calculatietijdnormen zijn intellectueel eigendom van
UNETO-VNI en worden ook door deze beheerd.
2BA koppelt de Calculatietijdnormen van UNETO-VNI aan
producten van de fabrikant op basis van de ETIM-klasse /
kenmerken. Fabrikanten zijn zelf verantwoordelijk om de
juiste ETIM-klasse / kenmerken aan te leveren. 2BA is
daarom niet verantwoordelijk voor juistheid van deze
koppelingen.

.

Licentieverplichting:
Het is niet toegestaan om informatie van de
Calculatietijdnormen te verspreiden of beschikbaar te
stellen aan derden. Voor logopartners/softwarehuizen
geldt dat de informatie gebruikt mag worden voor test en
demonstratiedoeleinden, maar dat er geen
softwarepakketten inclusief Calculatietijdnormen mogen
worden uitgeleverd, tenzij dit contractueel met 2BA is
afgestemd.
Binnen welke termijn kan de licentie worden
opgezegd?
De licentie wordt gestopt als er schriftelijk of per mail is
opgezegd met inachtneming van de geldende
opzegtermijn, deze is uiterlijk 3 maanden voor het einde
van de looptijd. De opzegging dient dus vóór 1 oktober
door ons ontvangen te zijn. De opzegging is pas formeel
wanneer deze ook door 2BA is bevestigd.
Wat is de looptijd van de licentie?
De licentie vangt aan op de datum van aanvraag en heeft
een looptijd van minimaal 1 jaar voor het eerst eindigend
op 31 december van het jaar waarin deze periode van 1
jaar verstreken is. De licentie wordt daarna stilzwijgend
telkens met een kalenderjaar verlengd.
Stopt mijn licentie automatisch?
Nee, tenzij expliciet anders vermeld, wordt uw licentie
stilzwijgend verlengd tegen de dan geldende prijs.
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