
                                     - BELANGRIJK - ZORGVULDIG LEZEN VOOR ONDERTEKENING - 
 

JBX SYSTEMS   (c)  
 

SOFTWARE UPGRADE EN HELPDESK CONTRACT 
 
 
Dit rechtsgeldige document is een overeenkomst tussen U, de gebruiker, en JBX Systems. Ondertekening van deze overeenkomst betekent 
aanvaarding van de beperkingen en voorwaarden van genoemde overeenkomst, betreffende software upgrades en telefonische helpdesk. Indien U 
niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze overeenkomst, onderteken niet.  
 
 

STANDAARD VOORWAARDEN SOFTARE  UPGRADE EN  HELPDESK CONTRACT JBX SYSTEMS 
 

1. Indien gebruiker een helpdesk-contract heeft afgesloten op JBX Systems software produkten, zal JBX Systems gedurende kantooruren 
deskundig personeel beschikbaar houden voor het verlenen van telefonische assistentie aan de gebruiker in geval van eventuele storingen. 
Kantooruren zijn van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur. Aan het niet bereikbaar zijn van de helpdesk(medewerkers) kunnen geen 
rechten worden ontleend, noch heeft de gebruiker recht op enige schadevergoeding, retournering of restitutie van reeds betaalde bedragen.   
 
2. JBX Systems voorziet de gebruiker van verbeteringen, wijzigingen en aanvullingen van standaardprogrammatuur. Kosten voor diskettes of 
andere informatiedragers alsmede portokosten voor toezending van nieuwe software-revisies zijn niet bij de kosten van een helpdesk-contract 
inbegrepen. Deze kosten zullen per toezending aan de gebruiker in rekening worden gebracht. Upgrades worden via een Internet pagina ter 
beschikking gesteld. 
 
3. Gebruiker dient de apparatuur waarop genoemde software wordt gebruikt in goede staat te houden. Storingen die worden veroorzaakt door het 
niet correct functioneren van de apparatuur en of het software platform waarop het LVS draait vallen niet onder deze overeenkomst. 
 
4. Onder deze overeenkomst worden uitsluitend standaard programmapakketten van JBX Systems begrepen. Besturingssystemen alsmede 
toepassingssoftware, geleverd door andere leveranciers, vallen buiten deze overeenkomst. 
 
5. De duur van dit helpdesk-contract bedraagt tenminste 12 maanden na dagtekening en wordt steeds stilzwijgend verlengd voor één jaar, tenzij 
één der partijen schriftelijk te kennen geeft tot beëindiging te willen overgaan. Beëindiging door gebruiker dient tenminste 3 maanden voor het 
aflopen van de helpdesktermijn schriftelijk te geschieden.   
 
6. De kosten van een standaard helpdesk-contract zijn vermeld op het betreffende bestelformulier. De bedragen luiden per jaar, exclusief de 
verschuldigde omzetbelasting. De kosten dienen telkens bij vooruitbetaling door gebruiker te worden voldaan. 
 
7.  JBX Systems behoudt zich het recht voor de kosten van de helpdesk op jaarbasis met maximaal € 20,- te verhogen zonder de gebruiker daar 
vantevoren van op de hoogte te stellen. Een verhoging van de jaarvergoeding geeft geen recht op opzegging van dit contract. 
 
8. Het risico van uitvoeren van de adviezen die de helpdesk helpdesk geeft ligt puur en alleen bij de gebruiker. Gebruiker dient verder altijd 
alvorens 
handelingen aan de software uit te voeren te zorgen voor een volledige backup van zijn software op een extern medium zoals CD of tape. 
 
9. Dit helpdesk contract behelst puur en alleen het verlenen van telefonische helpdesk en het verstrekken van standaard  software verbeteringen. 
Alle verdere werkzaamheden zullen in rekening worden gebracht.    
 
 
Ondergetekende verklaart zich accoord met bovenstaande punten: 
 
School/instantie ______________________________________________ 
 
 
Uw naam ___________________________   Datum ____.____.________ 
 
 
Adres en postcode ____________________ Plaats  _________________ 
 
 
Functie _____________________________________________________ 
 
 
Plaats ______________________________________________________ 
 
 



 
Handtekening ________________________________________________ 
 
 
 
(U dient het origineel op te sturen naar JBX Systems en voor uzelf een copy te 
  bewaren) 
 
Adressen: 
 
JBX Systems 
Klaverkamp 7 
7482 KL  Haaksbergen 
Tel: 053-5728287 
Mail: Info@JbxSystems.nl 
 


