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Ondergetekende verklaart dat hij het geleverde MicroStar pakket in gebruik neemt en 
gaat akkoord met de GEBRUIKSRECHT-en GARANTIEVOORWAARDEN zoals hierna 
omschreven.

Begrippen: 
● Onder MicroStar B.V. wordt verstaan de rechthebbende op MicroStar® software,  

MicroStar B.V. gevestigd te Heiloo.
● Onder MicroStar wordt verstaan alle softwaremodules en kennis in welke vorm dan ook 

die onderdeel uitmaken van de levering van het MicroStar pakket.
● Onder gebruiksrecht wordt verstaan het recht om het MicroStar pakket aan te wenden 

voor het verwerken van administratie(s) op één computer of op één computernetwerk.
● Onder gebruiker wordt verstaan een rechtspersoon en/of natuurlijk persoon die van 

MicroStar B.V. het MicroStar gebruiksrecht heeft verkregen.
● Onder hotline wordt verstaan de telefonische support die beschikbaar is ter ondersteu-

ning van de geautoriseerde gebruikers van MicroStar die een onderhouds- 
overeenkomst hebben afgesloten.

● Onder updates wordt verstaan aanpassingen en aanvullingen op het MicroStar pakket ter 
verbetering van fouten en ter uitbreiding van de gebruiksmogelijkheden.

Voorwaarden:
● Het gebruiksrecht gaat in op de leverdatum en blijft maximaal 30 dagen geldig. De 

termijn van 30 dagen kan voor onbepaalde tijd verlengd worden door het ondertekenen 
van dit volledig ingevulde registratieformulier, waarna het pakket op naam van gebrui-
ker wordt gesteld. Gebruiker gaat ermee akkoord dat de programmatuur automatisch 
buiten werking wordt gesteld, indien de registratie niet binnen 30 dagen heeft plaatsge-
vonden.

● Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming 
van MicroStar B.V. en eindigt direct bij faillissement van gebruiker.

● Gebruiker verklaart uitdrukkelijk de software of delen daarvan, alsmede de bijbehorende  
documentatie op generlei wijze te vermenigvuldigen en/of openbaar te maken, uit te  
lenen of aan derden beschikbaar te stellen, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toe-
stemming van MicroStar B.V. Gebruiker verklaart eveneens de software niet te kopiëren, 
anders dan voor het veiligstellen van de software tegen het verloren gaan of bescha- 
digd raken van opslagmedia en/of papier.

● Het gebruiksrecht is geldig per locatie voor één computersysteem. Bij aanschaf van een 
netwerkmodule is het gebruiksrecht geldig per locatie voor één netwerksysteem.

Onderhoudsovereenkomst:
De onderhoudsovereenkomst betreft uitsluitend geregistreerde MicroStar producten. De
oveereenkomst hoeft slechts éénmalig voor het pakket te worden afgesloten.
Gebruiker wenst een onderhoudsovereenkomst af te sluiten met MicroStar B.V. volgens 
onderstaande voorwaarden:
● Onder onderhoud valt het recht gebruik te maken van de hotline. De hotline is op 

werkdagen (maandag t/m/ vrijdag) voor gebruiker beschikbaar tussen 09.00 uur en  
17.00 uur.
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● Onder onderhoud valt tevens het recht op updates. Indien het naar het oordeel van  
MicroStar B.V. nodig is kunnen meerdere updates per jaar worden verzonden. Gebruiker 
is verplicht de updates zo snel mogelijk in te voeren in de computer.

● De onderhoudsovereenkomst wordt aangegaan voor min. 1 jaar en wordt stilzwijgend 
verlengd met de contractsperiode. De overeenkomst kan door gebruiker vóór verlen- 
ging beëindigd worden met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. 
MicroStar B.V. kan tenzij door technische omstandigheden gedwongen, de 
onderhoudsovereenkomst niet eerder opzeggen dan drie jaar na aanschaf van  
MicroStar door gebruiker. Opzegging door gebruiker dient per aangetekend schrijven 
plaats te vinden.

● Verplichtingen van MicroStar B.V. voortvloeiende uit deze onderhoudsovereenkomst 
eindigen automatisch bij faillissement van gebruiker. De verplichtingen worden opge-
schort bij het achterwege blijven van betalingen ten behoeve van deze overeenkomst.

● Het onderhoudsbedrag wordt door MicroStar B.V. voor de vervaldatum gefactureerd en 
dient uiterlijk op de vervaldatum te zijn voldaan.

● MircoStar B.V. behoudt zich het recht voor jaarlijks het bedrag van deze overeenkomst 
aan te passen. Gebruiker is bij prijsverhogingen van meer dan 12% over de geldende 
contractprijs, gerechtigd de overeenkomst op te zeggen zonder de opzegtermijn van  
drie maanden in acht te nemen. Opzegging dient echter binnen 30 dagen na de prijs- 
aanpassing plaats te vinden via een aangetekend schrijven.

Leveringsvoorwaarden:
Op al onze offertes, overeenkomsten en rechtsbetrekkingen van welke aard ook zijn van 
toepassing de Algemene Voorwaarden van ICT~Office, gedeponeerd bij de Kamer van 
Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. Desgewenst sturen wij u een 
exemplaar kosteloos toe. Uitdrukkelijk worden andersluidende voorwaarden afgewezen. 
De garantie termijn beloopt drie maanden en gaat in op de leverdatum van de software. 
Alle gebreken in de programmatuur die binnen de garantieperiode door gebruiker worden 
gemeld zullen door MicroStar B.V. kosteloos worden hersteld. Herstel kan ook betekenen 
het kosteloos leveren van de nieuwste versie van de programmatuur. MicroStar B.V. zal 
door gebruiker nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of bestandsbeschadi-
ging, daaronder ook begrepen gevolgschade, ten gevolge van het niet goed functioneren 
van de programmatuur en/of apparatuur.
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 in z’n geheel dichtgeniet versturen

Bedrijfsnaam :

Postadres :

Postcode / woonplaats :

Bezoekadres :

Postcode / woonplaats :

Contactpersoon 1 : M/V

Contactpersoon 2 : M/V

Telefoon : Fax:

GSM : Besturingssysteem:

E-mail :

Naam dealer : Leverdatum:

Automatische incasso betreffende de onderhoudsfacturen   ja / nee

Rekeningnummer :

Naam opdrachtgever : Functie:

Handtekening opdrachtgever :

Firmastempel

Gezien en akkoord MicroStar B.V.

Plaats    : Datum:

Medewerker: Handtekening:

Uitsluitend in te vullen door MicroStar B.V.


