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De LICENTIENEMER
Voornaam + Naam GEBRUIKER:
Bedrijf:
Ondernemingsnummer:
Adres:
Postcode:

Gemeente:

Land:
e-mail:
Tel.:

GSM:

Fax:
Website:

Deze gegevens zullen gebruikt worden om een factuur op te maken. Deze gegevens zullen tevens vervat worden
in het activeringsbestand en zullen gebruikt worden op elke afdruk gemaakt met Trikker.

Ondergetekende, natuurlijke of rechtspersoon, bestelt hierbij een LICENTIE voor het gebruik van Trikker, Versie
1.5, onder de voorwaarden vermeld op dit bestelformulier en de voorwaarden vermeld op de algemene
verkoopsvoorwaarden, aangehecht aan het bestelformulier.

Opgemaakt te _________________________________ , op datum ____ /____ /________
Naam en handtekening LICENTIENEMER:

Gelieve deze bladzijde van de bestelbon ingevuld en ondertekend terug te sturen
per post (Bluebits – Kanunnik Davidlaan 37 – 2500 Lier), per fax (03 400 23 05)
of ingescand per mail (info@bluebits.be)

Bluebits bvba – Kanunnik Davidlaan 37 – 2500 Lier
BTW BE 0812.125.669
www.bluebits.be – info@bluebits.be
Tel. 03 488 61 87 – Fax 03 400 23 05 – GSM 0495 21 52 93
Bank J. Van Breda & C° | BIC JVBA BE 22 | IBAN BE66 6451 0392 6643

Bestelbon
Trikker V1.5 Licentie
p. 2 / 2

De LICENTIEGEVER
Bluebits bvba – Kanunnik Davidlaan 37 – 2500 Lier – België
BTW BE 0812.125.669 – RPR Mechelen

PROGRAMMA door de GEBRUIKER. Het maken van een kopij
voor elk ander doel dan voorgaand beschreven is expliciet
verboden.

Het PROGRAMMA
Naam: Trikker -- Versie: 1.5

Art. 6 – Prijs en betaling – De vastgestelde eenheidsprijs voor
de LICENTIE en eventuele bijproducten omschreven in de
bestelbon zal verhoogd worden met de van kracht zijnde taksen
op het moment van facturering. Al onze facturen zijn
betaalbaar zonder korting binnen de 15 kalenderdagen na
factuurdatum, tenzij anders bedongen wordt in tussen partijen
bindende stukken of een andere vervaldatum vermeld werd op
de factuur. Bij verzuim van betaling op de voorziene vervaldag
zal, zonder enige ingebrekestelling van rechtswege, op het
factuurbedrag een conventionele interest verschuldigd zijn van
10% per jaar, met een minimum van 35 Euro. De niet-betaling
op haar vervaldag van één factuur, maakt het verschuldigd
saldo van alle andere, zelfs niet vervallen, facturen van
rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

De LICENTIE
Eenheidsprijs: 500 EURO excl. BTW
Wijze van verdeling:
 Het PROGRAMMA en updates voor het PROGRAMMA
worden verdeeld via de website van de LICENTIEGEVER.
 Na ontvangst van een ondertekende bestelbon, zal een
activeringsbestand met tijdsbeperking per e-mail
verstuurd worden naar de LICENTIENEMER. Een factuur
zal per post verstuurd worden.
 Na betaling van de factuur zal een activeringsbestand
zonder tijdsbeperking per e-mail verstuurd worden naar
de LICENTIENEMER.
Algemene verkoopsvoorwaarden
Art. 1 – Ter beschikking stelling, gebruiksrecht – Met een
LICENTIE mag de GEBRUIKER vermeld op de bestelbon het
PROGRAMMA voor onbeperkte tijd gebruiken. Het
PROGRAMMA kan op meerdere computers geïnstalleerd
worden, maar een LICENTIE laat niet toe om met verschillende
personen het PROGRAMMA te gebruiken.
Art. 2 – Overhandiging licentie – Het PROGRAMMA wordt
standaard geïnstalleerd als demoversie met beperkte
functionaliteit. Pas na het ontvangen en installeren van een
activeringsbestand zal het PROGRAMMA werken als een
volwaardige versie. Na ontvangst van een ondertekende
bestelbon zal LICENTIEGEVER aan LICENTIENEMER een
activeringsbestand overhandigen dat slechts beperkt in tijd
geldig blijft. LICENTIEGEVER zal enkel overgaan tot het
overhandigen
van
een
activeringsbestand
zonder
tijdsbeperking in ruil voor de betaling van de bijhorende
verkoopfactuur.
Art. 3 – Afwijkende leverings en/of betalingsvoorwaarden –
De LICENTIEGEVER behoudt zich het recht voor om in afspraak
met de LICENTIENEMER af te wijken van de in artikel 2
beschreven wijze van overhandiging. Zo zal bijvoorbeeld bij een
verkoop aan particulieren steeds een betaling op voorhand
gevraagd worden.
Art. 4 – Beperkingen – Het licentierecht is een strikt
persoonlijk, exclusief en onoverdraagbaar recht. Het
PROGRAMMA is en blijft eigendom van de LICENTIEGEVER. Er
worden geen auteursrechten overgedragen. Het is niet
toegestaan exemplaren van het PROGRAMMA te verkopen,
verhuren, in lease te geven of uit te lenen. Het is niet toegestaan
het PROGRAMMA te onderwerpen aan reverse engineering, te
decompileren of te disassembleren.
Art. 5 – Kopijen van het PROGRAMMA – Kopijen van het
PROGRAMMA of van de documentatie mogen enkel gemaakt
worden voor bewaring of met het oog op het gebruik van het

Art. 7 – Productgarantie – Te goeder trouw, rekening houdend
met de complexiteit van het PROGRAMMA en de gebruikte
technologieën kan LICENTIEGEVER niet waarborgen dat het
PROGRAMMA volledig vrij is van gebreken. Geen enkele
verplichting tot waarborg kan LICENTIEGEVER ten laste
worden gelegd. Noch LICENTIEGEVER, noch iedere andere
partij verwikkeld in creatie, productie of commerciële verdeling
van het PROGRAMMA of updates van het PROGRAMMA kan
verantwoordelijk gesteld worden voor rechtstreekse of
onrechtstreekse, materiële of immateriële schade, voor
verliezen van productie, van winst, van gegevens, van
programma's of voor gelijk welke andere schade voortkomend
uit het rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik of installatie van
het PROGRAMMA of de onmogelijkheid het PROGRAMMA te
gebruiken of installeren.
Art. 8 – Ondersteuning – Advies betreffende het gebruik en de
installatie van het PROGRAMMA wordt ter beschikking gesteld
via de bijhorende documentatie en de website van de
LICENTIEGEVER. Tevens zal LICENTIEGEVER trachten naar
best vermogen binnen een redelijke termijn vragen en
suggesties van LICENTIENEMER te beantwoorden.
Art. 9 – Updates – Regelmatig zullen op de website updates van
het PROGRAMMA gepubliceerd worden waarin foutcorrecties
en nieuwe functionaliteiten verwerkt zijn. Deze updates kunnen
kosteloos gedownload, geïnstalleerd en gebruikt worden onder
dezelfde voorwaarden als de initieel aangekochte LICENTIE. De
LICENTIEGEVER houdt zicht echter het recht voor de
aangekochte LICENTIE niet te laten gelden voor eventuele
toekomstige volledig nieuwe versies van het PROGRAMMA.
Art. 10 – Toepasselijk recht – Deze overeenkomst tussen
LICENTIEGEVER en LICENTIENEMER wordt beheerst door
Belgisch recht. Alle geschillen die zich voordoen met betrekking
tot, voortvloeiend uit of naar aanleiding van deze
overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de rechter
bevoegd voor de plaats waar de belangrijkste zetel van de
LICENTIEGEVER gevestigd is.

