GRATIS VERGELIJKINGSSITE VOOR
JURIDISCHE ICT-OPLOSSINGEN

INSCHRIJFFORMULIER SPONSORPAKKET
Ja, ik geef mijn bedrijf en applicaties meer zichtbaarheid via de IT-Kieswijzer! Ik vraag het onderstaande
abonnement aan en ben bekend met de voorwaarden die van toepassing zijn.
Naam bedrijf:

Naam contactpersoon:

KvK nummer:

E-mailadres contactpersoon:

Sponsorpakket: Elite

Handtekening:

Algemene abonnementsvoorwaarden IT-Kieswijzer van toepassing, zie pagina 2.
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ALGEMENE ABONNEMENTSVOORWAARDEN IT-KIESWIJZER
Artikel 1. Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle sponsorpakketten danwel abonnementen voor de IT-Kieswijzer, inclusief de
gratis variant, ongeacht de wijze waarop deze tot stand komen, tenzij door L-IME uitdrukkelijk andere voorwaarden van
toepassing zijn verklaard. Tevens is op alle rechtsverhoudingen de algemene voorwaarden van L-IME van toepassing. Daarin is
een aansprakelijkheidsbeperking opgenomen. De voorwaarden zijn via deze link http://www.lime.nl/media/1078/algemene-voorwaarden-2017.pdf in te zien en worden op verzoek kosteloos toegezonden.
2. Door het aangaan van het abonnement verklaart abonnee zich bekend en akkoord met deze voorwaarden en de algemene
voorwaarden van L-IME.
Artikel 2. Totstandkoming en uitgangspunten abonnement
1. De aanvraag van een sponsorpakket door een potentiële abonnee, wordt aangemerkt als een aanbod tot het aangaan van
een abonnement en het afnemen van een Start, Pro of Elite sponsorpakket.
2. Een abonnement komt tot stand op het moment dat L-IME het inschrijfformulier van abonnee ontvangt en start met de
uitvoering van het Start, Pro of Elite sponsorpakket.
3. Indien L-IME het inschrijfformulier van abonnee ontvangt zal zij een bevestiging van het abonnement sturen, waarin
het gekozen sponsorpakket, het overeengekomen tarief en de ingangs- en einddatum v an het abonnement is opgenomen.
Daarnaast bevat deze bevestiging mogelijk een verzoek tot het aanleveren van de eventueel ontbrekende benodigde
gegevens, die binnen de richtlijnen van de IT-Kieswijzer en het gekozen sponsorpakket van toepassing zijn.
4. Indien L-IME het inschrijfformulier niet retour ontvangt, wordt dit aangemerkt als een afwijzing tot het aangaan van een
abonnement en wordt een gratis profiel aangemaakt op de IT-Kieswijzer op basis van de bij L-IME bekende publiekelijk
beschikbare informatie. De gepubliceerde gegevens zijn in te zien op http://www.it-kieswijzer.nl.
5. L-IME is niet verantwoordelijk voor de correctheid, volledigheid of actualiteit van de gepubliceerde content. Een
verzoek tot wijziging en/of verwijdering van content zal niet dan op redelijke gronden door L-IME worden geweigerd.
Artikel 3. Duur, verlenging en beëindiging van het abonnement
1. Het abonnement wordt aangegaan voor een periode van minimaal één jaar.
2. Na afloop van het eerste jaar wordt het abonnement automatisch verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij abonnee het
abonnement opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van één maand vóór afloop van de abonnementsperiode.
3. Na verlenging kan abonnee het abonnement te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
Artikel 4. Prijzen en betaling
1. Het abonnementsgeld is bij vooruitbetaling verschuldigd over een jaarlijkse abonnementsperiode.
2. Alle vermelde prijzen zijn in euro's, exclusief BTW, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3. L-IME behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om het abonnementsgeld te wijzigen, onder andere op grond van de jaarlijkse
inflatie-indexatie en/of uitbreiding van de reikwijdte of functionaliteit die door de IT-Kieswijzer wordt geboden. Tenzij
expliciet anders overeengekomen, is het gewijzigde abonnementsgeld vanaf de eerstvolgende betaalperiode van toepassing
op alle lopende en nieuwe abonnementen. Het eerste jaar van het abonnement is uitgesloten van een dergelijke wijziging.
4. Betaling geschiedt door middel van een factuur en dient plaats te vinden binnen de op de factuur genoemde termijn.
5. Indien abonnee een verschuldigd bedrag niet (tijdig) betaalt, is L-IME gerechtigd (de uitvoering van) het abonnement op te
schorten, dan wel te ontbinden.
6. Indien abonnee het abonnement opzegt na het eerste jaar vóór het verstrijken van de betaalperiode vindt restitutie
plaats van het reeds betaalde abonnementsgeld over de resterende betaalperiode tot aan de einddatum van het
abonnement.
7. Opzegging van een abonnement dient telefonisch, elektronisch, dan wel per gewone of aangetekende post te geschieden.
L-IME zal na ontvangst van de opzegging schriftelijk bevestigen dat het abonnement wordt beëindigd onder vermelding van
de definitieve einddatum van het abonnement.
Artikel 5. Overmacht
1. Indien aan de zijde van L-IME sprake is van overmacht, heeft L-IME het recht om uitvoering van het abonnement op te schorten
zolang deze situatie voortduurt dan wel, naar keuze van L-IME, het abonnement geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
2. Van overmacht is in ieder geval sprake in geval van tekortschieten door toeleveranciers of andere relaties van L-IME, staking,
(onvoorziene) overheidsmaatregelen, (concrete dreiging tot) terroristische aanslagen of oorlog, brand, natuurrampen,
alsmede iedere andere situatie waarop L-IME geen beslissende controle kan uitoefenen.
3. Indien de overmachtsituatie aan de zijde van L-IME langer dan twee maanden voortduurt, heeft abonnee het recht het
abonnement geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
4. In geval van overmacht is L-IME niet gehouden tot vergoeding van enigerlei kosten of schade aan abonnee.
Artikel 6. Rechten
1. Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de IT-Kieswijzer, inclusief www.it-kieswijzer.nl, waaronder begrepen de
auteursrechten, databankrechten en merkrechten, berusten bij L-IME en/of haar licentiegevers.
2. Het is abonnee niet toegestaan de naam, inhoud en/of lay-out van de IT-Kieswijzer, inclusief www.it-kieswijzer.nl, op welke
wijze dan ook te verveelvoudigen, op te slaan en/of anderszins te gebruiken, tenzij met voorafgaande schriftelijke
toestemming van L-IME.

De IT-Kieswijzer is een initiatief van L-IME

o

Staringstraat 4

o

5615 HD Eindhoven

o

www.l-ime.nl

Pagina 2 van 3

INFORMATIE VOOR PUBLICATIE OP DE IT-KIESWIJZER
Vul per product en/of dienst in welke eigenschappen van toepassing zijn.

NAAM PRODUCT/DIENST:
Categorie

Functionaliteit

Aanvullende informatie

Aansluitpunt Rechtspraak

Digitaal factureren

24/7 support

Business Intelligence

Digitaal procederen

Alles-in-één oplossing

Cliëntenportaal (extranet)

Document- en versiebeheer

Gratis proefversie

Contractmanagement

E-mailmanagement

In gebruik bij > 10 NL kantoren

Digitaal Dicteren / Spraakherkenning

Full text zoeken

Nederlandstalige helpdesk

Documentcreatie / Huisstijlbewaking

Nieuwsbrieven versturen

Nederlandstalige software

Documentmanagement (DMS)

Relatiebeheer

Nederlandstalige training

E-mailmanagement (EMS)

Sjablonen en modellen

Te gebruiken via een app
Webgebaseerd (saas/cloud)

E-mailmarketing / Website
Financieel systeem (boekhouding)

Andere categorie, functionaliteit en/of aanvullende informatie, nl.

Hosting
Kennismanagement
Praktijkmanagement (PMS)
Relatiebeheer (CRM)
Systeembeheer
Tijdsregistratie en Facturatie

Geef duidelijk aan of iets een categorie, functionaliteit of aanvullende informatie is.

Geschikt voor
1 – 10 gebruikers

10 – 50 gebruikers

50+ gebruikers

Alleen van toepassing op een Start, Pro en Elite abonnement
Leveranciersomschrijving (maximaal 100 woorden)

Dienst-/productomschrijving (maximaal 100 woorden)
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