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Gebruiker    

 

Bedrijfsnaam  : ___________________________________________________________ 

Adres   : ___________________________________________________________ 

Postcode  : ________________ Plaats :__________________________________ 

Telefoonnr.  : _______________________  

Contactpersoon  : ___________________________________________________________ 

E-mail   : ___________________________________________________________ 

BIC nr   : ___________________________________________________________  

Factuuradres (indien afwijkend van bovenstaand adres) 

 

Bedrijfsnaam  : ___________________________________________________________ 

Adres   : ___________________________________________________________ 

Postcode  : ________________ Plaats :__________________________________ 

 

Deze overeenkomst (voor onbepaalde duur) omvat de volgende software 

 

Procuredent Online                          € 69,- per maand  

 

Onderhoudsovereenkomst 

Voor de duur van het gebruik van de software Procuredent is een onderhoudsovereenkomst inbegrepen. De 
onderhoudsovereenkomst omvat: 
- Telefonische helpdesk tijdens kantooruren 
- Noodzakelijke updates 
Onderhoudskosten zijn inbegrepen in bovengenoemde  
 
Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW  
 

Incassomachtiging 

Onderwerp machtiging : licentiegebruik Procuredent Online bepaalde tijd 
Frequentie  : per maand 
Incassodatum  : vooruit , factuurdatum + 8 werkdagen 
 
Ondergetekende, rechtsgeldig vertegenwoordigend de opdrachtgever, verleent hierbij tot wederopzegging machtiging 
aan de incassant om het betreffende bedrag in de aangegeven frequentie af te schrijven van de bank-/girorekening van 
ondergetekende. 
 
Rekeningnummer : ___________________________________________________ 
 
Naam   : ___________________________________________________ 
 
Adres   : ___________________________________________________ 
 
Postcode en plaats : ___________________________________________________ 
 
Functie   : ____________________________________________________________ 
 

Handtekening  : ______________________________  Datum   : ___________________ 
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Bepalingen 

 
Artikel 1. Onderwerp van de overeenkomst  
De leverancier verleent hierbij aan de gebruiker voor bepaalde tijd het niet exclusieve en niet overdraagbare recht bovengenoemde software 
Procuredent product), hierna te noemen “programmatuur”, te gebruiken in computerleesbare vorm, met inachtneming van de voorwaarden en 
beperkingen van deze overeenkomst.  Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van Procuredent bv van toepassing welke gepubiceerd 
zijn op de website www.procuredent.nl en opbvraagbaar bij ons kantoor.  Procuredent bv  wijst de toepasselijkheid van evt. algemene voorwaarden 
van de gebruiker uitdrukkelijk van de hand. 

Artikel 2. Gebruiksrecht 
Het gebruiksrecht geldt uitsluitend met betrekking tot het gebruik van één praktijk cq vestiging. 
Voor de uitvoering van onderhoud aan de infrastructuur van Procuredent BV wordt uitgegaan om dit zoveel mogelijk buiten de normale kantoor uren te 
doen. Tijdens dit tijdsvenster kan het zijn dat het product minder goed dan wel tijdelijk niet bereikbaar is. 

Artikel 3. Intellectuele eigendomsrechten 
Het auteursrecht en alle eventuele overige rechten van intellectuele of industriële eigendom alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van 
informatie met betrekking tot de programmatuur komen uitsluitend toe aan Sure-IT bv. De broncode van de software behoort tot het bedrijfsgeheim 
van Sure-IT bv, waartoe gebruiker zich uitdrukkelijk tot geheimhouding verplicht. Eventueel door gebruiker verkregen (co-)auteursrecht zal onmiddellijk 
en zonder enige vergoeding worden overgedragen aan Sure-IT bv als enige rechthebbende.  
Procuredent bv treedt op als rechtmatige vertegenwoordiging van Sure-IT bv. 

Artikel 4. Boete 
Indien de gebruiker enige verplichting uit artikel 2 of 3 niet nakomt, verbeurt zij zonder enige nadere ingebrekestelling een boete van € 22.500,00, 
onverminderd het recht van de leverancier volledige schadevergoeding te vorderen. 

Artikel 5. Kosten onderhoud 
De kosten van de onderhoudsovereenkomst zijn in de prijs per maand inbegrepen.  

Artikel 6. Betaling 
De betalingstermijn van facturen wordt via incasso ingevuld. Over elke betaling die niet tijdig verricht is, is een vertragingsrente van 1,5% per maand 
verschuldigd vanaf de dag waarop de betaling had moeten plaatsvinden tot aan de dag van ontvangst van het verschuldigde bedrag. 

Artikel 7. Duur en beëindiging 
Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd maar van minimaal een jaar. Met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden 
kan deze overeenkomst alleen schriftelijk bij de leverancier worden opgezegd. 
     

http://www.procuredent.nl/

