
Dit formulier s.v.p. e-mailen aan: 

v 20180003

KVK Nummer:     -  Gewenste ingangsdatum

 Aanvullende hostingdiensten  
  In combinatie met AccountView - aankruisen indien gewenst:

q MS Office (€ 15,20 gebruiker/maand)

q MS Outlook tbv versturen e-mail (€ 9,50 gebruiker/maand)

q Hosting AccountPlus COMtalk (€ 10,- gebruiker/maand)

 Aantal boekjaren:

m/v

 AccountView hosting 36,20€                    

 AccountView hosting 36,20€                    

 AccountView hosting 36,20€                    

 AccountView hosting 36,20€                    

 AccountView hosting 36,20€                    

 Totaal maandelijkse kosten:  €

 Totaal eenmalige kosten: 190,00€                  

Onze service:

• Onbeperkte toegang tot uw gegevens, 24 uur per dag 7 dagen per week

• Gebleken beschikbaarheid van meer dan 99,6% in de afgelopen 3 jaar

• Onderhoudswerkzaamheden aan het systeem worden zoveel mogelijk buiten kantoortijden uitgevoerd om overlast te beperken

• Gratis technische helpdesk via telefoon/mail tijdens kantooruren. AccountView gerelateerde support is hiervan uitgesloten

• Gratis AccountView versie-updates 

Deze overeenkomst komt tot stand onder de volgende voorwaarden:

• Alle genoemde bedragen zijn per gebruiker/maand en excl. BTW. Prijswijzigingen voorbehouden; prijspeil 2018, bedragen worden jaarlijks geïndexeerd

• De bedragen voor het hosten van AccountView zijn exclusief de benodigde AccountView licentie

• De bedragen voor Microsoft Office en Outlook/Exchange zijn voor hosting inclusief benodigde licentie(s)

• Facturatie geschiedt door middel van automatische incasso (SEPA) per kwartaal vooruit. De eerste termijn wordt verhoogd met de eenmalige installatiekosten

• Door ondertekening van dit formulier verleent u tot wederopzegging machtiging aan Account Software B.V. (Incassant ID: NL76ZZZ302850380000)

om de betreffende bedragen af te schrijven van de door u opgegeven bankrekening

• Incasso vindt plaats 14 dagen na factuurdatum, stornering is mogelijk tot 8 weken na incasso

• Het incasso-ID van deze machtiging ontvangt u van ons na verwerking in onze administratie

• Alle genoemde bedragen zijn voor exploitatie van de technische infrastructuur, inclusief het maken van backups van gegevens en anti-virus

• Alle genoemde bedragen zijn exclusief de lokale infrastructuurkosten en lokale internetkoppelingen bij de gebruiker

• Elke omgeving krijgt 5GB opslagruimte, op basis van 'fair-use'

• De minimale looptijd van de overeenkomst is 12 maanden. Na deze periode wordt de overeenkomst telkens automatisch met drie maanden verlengd

Toelichting hostingdienst:

• De aangeboden AccountView software zal door ons worden gehost en wordt naar beste kunnen uitgevoerd.

• De beschikbaarheid van deze dienst is mede afhankelijk van uw (en onze) internetverbinding. Mede hierom kunnen wij geen 100% garantie 

 Aantal administraties:

Telefoonnummer:

Handtekening

Datum

Plaats

Eenmalige setup- en installatiekosten: € 190,-    

Bankrekeningnummer (IBAN):

Postcode en Woonplaats:

op beschikbaarheid geven.

Contactpersoon: M/V

 Voornaam:

• Opzegging kan slechts plaatsvinden met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden voor einde looptijd van de overeenkomst

E-mailadres:

 Achternaam: 

Bedrijfsnaam en rechtsvorm:

Adres:

Aanvraag AccountView hostingdienst

Vul onderstaand alstublieft de gewenste gebruikersgegevens in:

 E-mailadres:

sales@accountsoftware.nl

Bij ingebruikname van hosting met reeds bestaande AccountView administratie(s), graag aangeven hoeveel administraties en boekjaren over dienen te worden gezet 

naar de nieuwe hostingomgeving:

mailto:sales@accountsoftware.nl

