
Bestelformulier AccountView Team 
      
 Financieel EUR  Handel en Logistiek EUR 

 AccountView Team 1.750  Facturering I 650 
 Aanmaningen 295   Baliefacturering 350 
 Budgettering I 195   Offertes 895 
 Periodieke boekingen 195   Verkooporders (uitbr op Voorraad) 895 
 Vaste activa I 250   Samengestelde artikelen 795 
 Consolidatie I 450   Verkoophistorie I 250 
 Uitgebreide vreemde valuta 895  Voorraad 595 
 Uitgebreide kostenanalyse 275   Voorraadhistorie I 350 
 Transitorische posten 495  Inkoop I 595 
 G-rekening 495   Inkoophistorie I 250 
 Kostenverdeel I 495  Artikelkaarten 275 

    Uitgebreide artikelomschrijving 450 
 Telebankieren    Prijsafspraken I 595 

 Automatische betalingen 275    
 Inlezen bankmutaties 80  Projecten en Uren  

  ABN-AMRO  ING 195  Projecten 1.195 
  Rabobank  Postbank   Urenregistratie 550 
  Fortis Bank  Friesland Bank   Urenhistorie  495 
  Commerzbank Asd.  SNS   Uren en Declaraties I (10 medewerkers) 1.595 
  FBTO  Van Lanschot    MyTime (uitbreiding op  ‘AV.NET BOS’)  
  Bank Bercoop  Waterschapsbank        … medewerkers …. 

 Automatische incasso 295   Declaratiehistorie 295 
     Uitgebreide declaratieomschrijvingen 450 
 Relatiebeheer    Extra medewerkers (11-20, 21-50, extra 50) …… …. 

 Contact Manager 450    
 Verkoopinformatiesysteem 895  Algemeen  

    Netwerktoeslag 3 - 5 gebruikers 395 
 Accountancy   Uitgebreide toegangsbeveiliging I 195 

 Accountants Toolkit 695   Betalingsfiattering 495 
 Cliënt-import 195  Dynamic Office 895 
 Cliënt-export 95  Sleutelvelden wijzigen 395 
 Agrarische subadministratie 0  ..... extra handleiding(en), per stuk 35 
 Uitwerken kolommenbalans 695    
 Vennotenadministratie 495  Integratie  
 AccountReporter 1.495   Mutatie-import 295 
 Samenstel-assistent I 1.250  Stamgegevens-import 350 

  Werkprogramma 1.250  AccountView COM Client Access Licence 350 
      (uitbr op ‘AV.NET BOS’)   AccountView BM/SDK Client Access Licence 350 

 AccountView Go 3.000  AccountView .NET Backoffice Server 895 
 Communication Service     
    Internationaal  
 Onderhoud   Landuitbreiding, per land 895 

 Onderhoudsabonnement (verplicht) 18%  Taaluitbreiding, per taal  895 
 Ik maak gebruik van de accountancyregeling     

      
 

Gegevens gebruiker 
Naam bedrijf: .............................................................................    Licentienaam: ...........................................……………................................... 

Contactpersoon: ................................................................……     Voorletters: .............  m/v   Functie: ............................................................... 

Adres:  ................................................................................……    Pc/Plaats: ..........................................………………….................................... 

Telefoon:  ........................................Fax: ....................................   E-mail: ...................................................  Branche: ........................................ 

Accountant: ................................................................................    Datum/Handtekening: ..................................................................................... 
Gegevens AccountView-partner 

Partner: ........................................................…………..….......       Contactpersoon: .....................................................................…...................... 

Gewenste leverdatum: ...................................Versie: ..............      Datum/Handtekening: ...........................................….……………...................... 
Levering tegen contante betaling tenzij anders met u is overeengekomen. Genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W. Administratie-/orderkosten EUR 12,50. Wijzigingen voorbehouden,  

december 2009. Telefoon: 020 – 355 29 99; Fax: 020 - 617 14 78; www.accountview.com. Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn – tenzij anders overeengekomen –  
van toepassing de ICT~Office Voorwaarden 2008 – modules Algemeen, Licentie voor programmatuur (1) en Onderhoud van programmatuur (3)  

zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nr. 30174840. 
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AccountView is onderdeel van Visma AS 

ONTVANGST- EN AKKOORDVERKLARING 
ACCOUNTVIEW EINDGEBRUIKER STANDAARD SOFTWARE LICENTIE, VOORWAARDEN 

ONDERHOUDSABONNEMENT ACCOUNTVIEW EN DE LICENTIEVOORWAARDEN ACCOUNTVIEW 
INTEGRATIETOOLS 

 
DE ONDERGETEKENDEN 
AccountView B.V., kantoor houdende te Amsterdam aan de H.J.E. Wenckebachweg 200, ten deze rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door haar directeur de heer M.G. van der Wiel, hierna en in de voorwaarden te noemen 
‘AccountView’ en mede ten behoeve van AccountView Leverancier 
en 
naam bedrijf : 
straat  : 
plaats  : 
BTW-nummer : 
KvK-nummer : 
 
ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur, hierna en in de voorwaarden te noemen 
‘Eindgebruiker’ 
VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN  
1. Aan Eindgebruiker  zijn voor of bij initiële aanschaf van de AccountView Software: Accountview 

Eindgebruiker Standaard Software Licentie, Voorwaarden onderhoudsabonnement AccountView en de 
Licentievoorwaarden AccountView Integratietools (gezamenlijk: ‘De Voorwaarden’) ter beschikking gesteld. 
Deze ‘Voorwaarden’ staan tevens vermeld op de website van AccountView.  

2. Deze overeenkomst heeft betrekking op de door AccountView geproduceerde programmatuur die in de 
Specificatie AccountView Software in onderhoud is vermeld. Deze specificatie vormt een onlosmakelijk 
onderdeel van de (onderhouds)overeenkomst. De definitieve specificatie wordt meegeleverd bij de uitgifte 
van de software. Een voorlopige specificatie is op te vragen bij uw AccountView-leverancier. 

3. Eindgebruiker  verklaart zich tegenover AccountView akkoord met de ‘Voorwaarden 
onderhoudsabonnement AccountView’ (document 2) die tezamen met ‘Specificatie AccountView software in 
onderhoud’ de onderhoudsovereenkomst behelzen. 

4. Het gebruik van de, door AccountView geproduceerde, programmatuur is onderworpen aan hetgeen is 
bepaald in de door AccountView Leverancier met Eindgebruiker overeengekomen ‘AccountView 
Eindgebruiker Standaard Software Licentie’ en aan de van toepassing zijnde ‘Licentievoorwaarden 
AccountView Integratietools’, welke respectievelijk als document 1 en 3 onderdeel zijn van ‘De 
Voorwaarden’. 

5. Bij wijzigingen in de productsamenstelling wordt een nieuwe ‘Specificatie AccountView software in 
onderhoud’ aan Eindgebruiker ter beschikking gesteld. 

6. De onderhoudsovereenkomst vangt aan op de in de ‘Specificatie AccountView software in onderhoud’ 
vermelde ingangsdatum. 

 
Amsterdam,      Plaats/datum:  
                  Handtekening tekenbevoegde: 

 
AccountView B.V.     Namens de Eindgebruiker, 
M.G. van der Wiel     Naam tekenbevoegde:  
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AccountView is onderdeel van Visma AS 

ONTVANGST- EN AKKOORDVERKLARING 
ACCOUNTVIEW EINDGEBRUIKER STANDAARD SOFTWARE LICENTIE TEGEN PERIODIEKE 

VERGOEDING, VOORWAARDEN ONDERHOUDSABONNEMENT ACCOUNTVIEW EN DE 
LICENTIEVOORWAARDEN ACCOUNTVIEW INTEGRATIETOOLS 

 
DE ONDERGETEKENDEN 
AccountView B.V., kantoor houdende te Amsterdam aan de H.J.E. Wenckebachweg 200, ten deze rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door haar directeur de heer M.G. van der Wiel, hierna en in de voorwaarden te noemen 
‘AccountView’ en mede ten behoeve van AccountView-leverancier 
en 
naam bedrijf : 
straat  : 
plaats  : 
BTW-nummer : 
KvK-nummer : 
 
ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur, hierna en in de voorwaarden te noemen 
‘Eindgebruiker’ 
VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN  
1. Aan Eindgebruiker  zijn voor of bij initiële aanschaf van de AccountView Software: Accountview 

Eindgebruiker Standaard Software Licentie tegen periodieke vergoeding, Voorwaarden 
onderhoudsabonnement AccountView en de Licentievoorwaarden AccountView Integratietools 
(gezamenlijk: ‘De Voorwaarden’) ter beschikking gesteld. Deze ‘Voorwaarden’ staan tevens vermeld op de 
website van AccountView.  

2. Deze overeenkomst heeft betrekking op de door AccountView geproduceerde programmatuur die in de 
Specificatie AccountView Software in onderhoud is vermeld. Deze specificatie vormt een onlosmakelijk 
onderdeel van de (onderhouds)overeenkomst. De definitieve specificatie wordt meegeleverd bij de uitgifte 
van de software. Een voorlopige specificatie is op te vragen bij uw AccountView-leverancier. 

3. Eindgebruiker  verklaart zich tegenover AccountView akkoord met de ‘Voorwaarden 
onderhoudsabonnement AccountView’ (document 2) die tezamen met ‘Specificatie AccountView software in 
onderhoud’ de onderhoudsovereenkomst behelzen. 

4. Het gebruik van de, door AccountView geproduceerde, programmatuur is onderworpen aan hetgeen is 
bepaald in de door AccountView Leverancier met Eindgebruiker overeengekomen ‘AccountView 
Eindgebruiker Standaard Software Licentie tegen periodieke vergoeding’ en aan de van toepassing zijnde 
‘Licentievoorwaarden AccountView Integratietools’, welke respectievelijk als document 1 en 3 onderdeel zijn 
van ‘De Voorwaarden’. 

5. Bij wijzigingen in de productsamenstelling wordt een nieuwe ‘Specificatie AccountView software in 
onderhoud’ aan Eindgebruiker ter beschikking gesteld. 

6. De onderhoudsovereenkomst vangt aan op de in de ‘Specificatie AccountView software in onderhoud’ 
vermelde ingangsdatum. 

 
Amsterdam,      Plaats/datum:  
              Handtekening tekenbevoegde: 

 
AccountView B.V.     Namens de Eindgebruiker, 
M.G. van der Wiel     Naam tekenbevoegde:  
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AccountView is onderdeel van Visma AS 

ONTVANGST- EN AKKOORDVERKLARING  

GEBRUIKSVOORWAARDEN  

ACCOUNTVIEW SOFTWARE DIENSTEN 

 

DE ONDERGETEKENDEN 

AccountView B.V., kantoor houdende te Amsterdam aan de H.J.E. Wenckebachweg 200, rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door haar directeur de heer M.G. van der Wiel, hierna en in de voorwaarden te noemen 
‘AccountView’  

en 

naam bedrijf : 

gevestigd  te : 

BTW-nummer : 

KvK-nummer : 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur, hierna en in de voorwaarden te noemen ‘Eindgebruiker’ 

 

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN  

1. Aan Eindgebruiker wordt op de hierna gestelde condities de op het bijgaande bestelformulier aangeduide 
AccountView Software als een dienst ter beschikking gesteld. De dienst behelst het niet-exclusieve en niet-

overdraagbare gebruiksrecht van: AccountView Software, besturingssoftware van derden en een 

hostingplatform bij een externe partij. AccountView stelt de dienst op afstand via elektronische netwerken ter 

beschikking.  

2. De dienst kan uitsluitend worden afgenomen door Eindgebruikers die beschikken over een geldige licentie 

van de meest recente hoofdversie van de betreffende AccountView Software of de directe voorganger 

daarvan. De administratie binnen AccountView Software dient te zijn ingericht door een geautoriseerde 
AccountView-leverancier. Tot slot moet Eindgebruiker een geldig onderhoudsabonnement voor 

AccountView Software hebben. 

3. De dienst dient ten minste voor de duur van een jaar te worden afgenomen. Vervolgens zal de looptijd voor 
het afnemen van de dienst worden gesynchroniseerd met de looptijd van het lopende 

onderhoudsabonnement voor AccountView Software. De onderhavige overeenkomst ACCOUNTVIEW 

SOFTWARE DIENSTEN (hierna: ‘de Overeenkomst’) wordt na afloop van het eerste jaar stilzwijgend 

voortgezet voor de duur van een jaar plus het alsdan bestaande restant van de looptijd van de voor 

Eindgebruiker geldende abonnementsperiode, tenzij de Overeenkomst uiterlijk twee maanden voor de 
einddatum van de Overeenkomst schriftelijk wordt opgezegd. Na het verstrijken van de eerste verlenging zal 

de Overeenkomst telkens stilzwijgend worden verlengd voor de duur van een jaar, tenzij de Overeenkomst 

uiterlijk twee maanden voor de eerstvolgende einddatum van de Overeenkomst schriftelijk wordt opgezegd. 

4. Eindgebruiker dient de volgens de geldende prijslijst voor de dienst verschuldigde vergoeding via 

automatische incasso telkens per kwartaal vooruit aan AccountView te betalen. 

5. Indien en voor zover aan de bovenstaande condities is voldaan, spant AccountView zich ervoor in de dienst 
op 24/7 basis voor Eindgebruiker beschikbaar te hebben. 
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AccountView is onderdeel van Visma AS 

6. Support wordt gedurende de service-uren geleverd: op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur (5x8). De 
responsetijd is binnen 8 uur op de werkdag volgend op de werkdag waarop een foutmelding via de 

AccountView-helpdesk is geregistreerd. Onderhoud aan de dienst wordt voor wat betreft AccountView 

Software uitgevoerd op werkdagen tussen 9.00 en 12.00. Onderhoud wordt vooraf via e-mail aangekondigd. 

Voor zover het de hosting door derden betreft wordt onderhoud buiten kantooruren uitgevoerd.  

7. Eindgebruiker draagt zelf verantwoordelijkheid voor de beveiliging van de informatie die via de dienst wordt 

uitgewisseld met de overige in gebruik zijnde AccountView Software. Eindgebruiker dient technische en 

organisatorische maatregelen (passwords en wachtwoorden) te treffen waardoor onbevoegde derden geen 

toegang tot de in te voeren informatie hebben en waardoor die informatie niet onrechtmatig kan worden 
verwerkt. Tevens dient Eindgebruiker maatregelen te treffen waardoor virussen en andere ontregelende 

software worden geweerd. Indien virussen of andere ontregelende software worden aangetroffen op de door 

Eindgebruiker gebruikte AccountView Software wordt de dienst opgeschort totdat de AccountView Software 

weer geheel ‘virusvrij’ en/of vrij is van ontregelende software. 

8. AccountView Software en software van derden zijn auteursrechtelijk beschermde werken die niet mogen 

worden gebruikt, openbaar gemaakt of worden verveelvoudigd, tenzij de Algemene licentievoorwaarden dat 
uitdrukkelijk toestaan. Aan Eindgebruiker zijn voor of bij initiële aanschaf van de AccountView Software 

licentie: de Voorwaarden van de onderhoudsovereenkomst, de Algemene licentievoorwaarden en de 
Licentievoorwaarden van de AccountView integratietools ter beschikking gesteld en door Eindgebruiker 

aanvaard. De voorwaarden staan tevens vermeld op de website van AccountView. Door ondertekening van 

de Overeenkomst bevestigt Eindgebruiker de voorwaarden vóór het aangaan van de Overeenkomst te 

hebben ontvangen en dat die door hem zijn aanvaard waardoor zij onderdeel zijn van de Overeenkomst. 

 

Amsterdam,       Plaats/datum:_______________________ 

             Handtekening tekenbevoegde:   

 

 

 

 

AccountView B.V.     Namens de Eindgebruiker, 

M.G. van der Wiel     Naam tekenbevoegde:________________ 
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