
Gewoon invullen en gelijk naar ons toe faxen: +49 40 - 72 73 60 415
of per e-mail verzenden naar: software@mediaform.de
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Uw contact met Mediaform

Mediaform Informationssysteme GmbH
Postbus 1347 · 21453 Reinbek · Germany
Telefoon: +49 40 - 72 73 60 0
Fax: +49 40 - 72 73 60 27
E-mail: info@mediaform.de
www.mediaform.de

Factuuradres, indien afwijkend

Bedrijf (volledige naam) 

Contactpersoon 

Afdeling 

Straat 

Postcode                Plaats                                                                             Land 

Datum    Handtekening 

Ons aanbod geldt uitsluitend voor bedrijven, zelfstandigen en handelaars. 
Alle prijzen plus wettelijke btw.

Bedrijfsstempel

Bestelling

Artikel-nr. Artikel Aantal maanden Stukprijs (euro) Totale prijs (euro)

plus btw

Totale prijs

Afzender

Bedrijf (volledige naam) 

Aanhef  Naam 

Afdeling 

Straat 

Postcode Plaats  Land 

Telefoon  Fax 

E-mail 

Belangrijk voor de afwikkeling van de bestelling:

Vul hier uw registratienummer in die u van een officiële instantie 
ofwel keuringsdienst heeft gekregen.  

NL-

Onderwerp van het contract: Deze contractuele voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de software van de aanbieder volgens de huidige productbeschrijving en het bestelformulier 
als ‘Software as a Ser-Vice’ (‘SaaS’) of cloudaanbod, dat kan worden bekeken op www.mediaform.de. De software wordt als SaaS- of cloudoplossing aangeboden. De klant koopt geen permanente 
licentie voor de software, maar slechts het recht van beperkt gebruik. De klant wordt in staat gesteld om de software te gebruiken die is opgeslagen en draait op de servers van de aanbieder of 
een door de aanbieder in opdracht gegeven dienstverlener voor zijn eigen doeleinden via een internetverbinding gedurende de looptijd van dit contract. Deze contractvoorwaarden zijn uitsluitend 
van toepassing. Contractvoorwaarden van de klant zijn niet van toepassing. Tegenbevestigingen van de klant met betrekking tot zijn eigen voorwaarden worden uitdrukkelijk tegengesproken.
Soort en omvang van de dienst. De aanbieder stelt de software ter beschikking in de versie die beschikbaar is aan de uitgang van de router van het computercentrum waar de server met de 
software zich bevindt (‘Afleverpunt’). De software, de benodigde rekenkracht voor het gebruik en de benodigde geheugen- en dataverwerkingsruimte worden door de aanbieder ter beschikking 
gesteld. De aanbieder is niet verplicht om de gegevensverbinding tussen de IT-systemen van de klant en het beschreven overdrachtspunt tot stand te brengen en te onderhouden.
Beschikbaarheid van de software: De aanbieder wijst de klant erop dat er beperkingen van de geleverde diensten kunnen optreden die de aanbieder niet kan beïnvloeden. Dit omvat in het 
bijzonder handelingen van derden die niet namens de aanbieder handelen, technische voorwaarden van het internet die niet door de aanbieder kunnen worden beïnvloed, en overmacht. De 
door de klant gebruikte hardware, software en technische infrastructuur kan ook invloed hebben op de diensten van de aanbieder. Voor zover dergelijke omstandigheden van invloed zijn op de 
beschikbaarheid of functionaliteit van de door de aanbieder geleverde dienst, heeft dit geen invloed op de contractuele conformiteit van de geleverde diensten. De klant is verplicht om functionele 
storingen, defecten of waardeverminderingen van de software onmiddellijk en zo nauwkeurig mogelijk aan de aanbieder te melden.
Rechten op gegevensverwerking, gegevensbescherming: De aanbieder houdt zich aan de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming. De klant verleent de aanbieder het recht om de 
door de aanbieder ten behoeve van de klant opgeslagen gegevens te kopiëren voor het uitvoeren van het contract, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de krachtens dit contract 
verschuldigde diensten. De aanbieder heeft ook het recht om de gegevens op te slaan in een storingssysteem of een afzonderlijk storingscomputercentrum. Om storingen te elimineren, heeft 
de aanbieder ook het recht om wijzigingen aan te brengen in de structuur van de gegevens of het gegevensformaat.
Opleiding en support De aanbieder stelt de klant een tutorial ter beschikking voor de software. Daarnaast biedt hij videoscholingen aan over het gebruik van de software in de actuele versie, die 
op elk moment online toegankelijk zijn. Tijdens de kantooruren van de aanbieder heeft de klant de mogelijkheid om gebruik te maken van een telefonische of online support waarvoor betaald 
moet worden. Deze is per e-mail support@mediaform.de beschikbaar. Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing en kunnen gelezen worden op www.mediaform.de.
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