
VERKORTE LEVERINGSVOORWAARDEN 
 
1. ALGEMENE AFSPRAKEN:  

1.1 Dit contract betreft een abonnement met levering van software en huur van de muziekbestanden voor een periode  
van 39 updates of indien anders overeengekomen zoals vermeld op voorzijde van het contract.  

1.2 Het huren van de muziekbestanden vindt plaats onder licentie van Buma, Stemra, Sabam en NVPI en zijn . 
auteursrechtelijk beschermd. 

1.3 EAZIS kan de Algemene Leveringsvoorwaarden of de Verkorte Leveringsvoorwaarden en de tarieven wijzigen. 
1.4 Indien klant vooraf de Algemene Leveringsvoorwaarden wil inzien worden deze op verzoek overhandigd of toegestuurd. 

 
2. EIGENDOMSRECHTEN:  

2.1 De muziek bestanden en het EAZIS software pakket, incl. software-dongle (licentiesleutel) worden verhuurd voor een  
periode zoals overeengekomen in het update contract en blijven eigendom van EAZIS volgens bepalingen van de rechtenorganisaties.  

2.2 De muziekbestanden en de Eazis software worden nooit eigendom. 
2.3 Klant zal de muziekbestanden uitsluitend gebruiken voor het ten gehore brengen van achtergrondmuziek in warenhuizen,  

horecabedrijven, fabrieken, ateliers, kantoren of gelijksoortige ruimten, die in het kader van zijn onderneming worden gebruikt 
en zal afzien van iedere andere vorm van gebruik van deze muziekbestanden. 
 

3. KOPIEREN/MISBRUIK:  
3.1 Het is de klant ten strengste verboden de EAZIS software, de dongle en de muziekbestanden te kopiëren, veranderen, verkopen, 

verhuren of ter beschikking te stellen aan derden. Indien men zal proberen de EAZIS software en/of de muziekbestanden  
onrechtmatig te kopiëren, veranderen of op welke wijze te misbruiken zijn de EAZIS bestanden niet meer bruikbaar.  

3.2 Voor de her installatie van de EAZIS bestanden zal € 500,-- excl. BTW in rekening gebracht worden.  
3.3 Elke door EAZIS geconstateerde overtreding zal zonder enige uitzondering leiden tot een gerechtelijke procedure. 

 
4. CONTRACT:  

4.1 Het contract geldt voor een periode van 3 jaar en zal telkens stilzwijgend met een jaar verlengd worden.  
4.2 Het contract gaat in per eerste factuurdatum van de abonnementsgelden. 
4.3 Binnen de contractsduur van het contract kan de klant het abonnement niet omzetten naar een ander abonnement 

tenzij EAZIS schriftelijk toestemming hiervoor verleent middels een nieuw door klant ondertekend contract. 
4.4 EAZIS levert hiervoor het gebruik van haar muzieksoftware en huurbestanden van de muziek en verstrekt de klant 180 credits per 4 weken.  

Deze 180 credits kunnen gebruikt worden om 180 titels van de EAZIS muziek server te downloaden.. 
 

5. BETALING:   
5.1 De abonnementsgelden van het contract zullen eens per kwartaal per Europese Sepa machtiging bij de klant geïnd worden.  

De klant zorgt voor voldoende saldo op zijn/haar bankrekening. Bij betaling anders dan incasso wordt een toeslag van € 2,50  
in rekening gebracht, per factuur. Als EAZIS toestemming heeft gegeven anders te betalen dan via automatische Sepa machtiging  
dient de klant de abonnementsgelden binnen 8 dagen te voldoen.  

5.2 Eazis stelt de factuur kosteloos beschikbaar en mailt deze aan de klant. Liever een factuur per post. Dat kan, hier zijn wel  
extra kosten aan verbonden van € 2,50 per factuur. 

5.3 Vanaf de datum dat klant in verzuim is, zal EAZIS administratiekosten in rekening brengen van € 7,50 per gestuurde aanmaning.  
Vanaf de vervaldatum van de rekening kan EAZIS de wettelijke rente per maand in rekening brengen. 

5.4 Bij het herhaaldelijk verzoeken i.v.m. het niet ontvangen van de abonnementsgelden zal EAZIS geen support meer verlenen  
en kan de muzieksoftware tijdelijk worden geblokkeerd. Dit ontslaat u niet van uw financiële verplichting. 
 

6. BEEINDIGING:   
6.1 Het contract dient tenminste drie maanden voor einddatum contract, aangetekend, aan EAZIS opgezegd te worden.  
6.2 De klant ontvangt dan een schriftelijke bevestiging van de opzegging met daarin vermeldt, einde contract datum. 
6.3 Bij einde contract datum dient de licentie dongle aangetekend geretourneerd (indien van toepassing) te worden en dienen de  

bestanden van uw computer verwijderd te worden. 
6.4 Bij het niet tijdig terugsturen van de licentie dongle (indien van toepassing) zoals aangegeven in de bevestiging van de opzegging  

loopt het huidig contract door met alle financiële verplichtingen van dien.  
6.5 Bij tussentijdse beëindiging van het contract is klant verplicht de abonnementsgelden van de nog resterende duur van 

het update contract te voldoen zonder enige kortingen.  
6.6 Het niet werken van de hardware apparatuur, om wat voor reden dan ook, houdt niet in dat het contract als beëindigd  

kan worden beschouwd. 
 

7. STORINGEN:   
7.1 Klant heeft recht op de telefonisch helpdesk van Eazis voor het oplossen van storingen aan de Eazis software.  
7.2 Eazis verleent geen ondersteuning en/of support voor de hardware die niet geleverd is door Eazis. 
7.3 Indien de storing geen betrekking heeft op het Eazis programma, maar wordt veroorzaakt door externe problemen, dan kan Eazis  

voor de gemaakte manuren een factuur sturen. 
7.4 Indien er een full service contract is afgesloten worden de gemelde storingen indien mogelijk binnen 24 uur opgelost zonder bijkomende 

kosten m.u.v. onderdelen die niet meer onder de fabrieksgarantie vallen. Zie ook punt 7.3. 
7.5 Bij self service kunt u gebruik maken van de telefonische helpdesk. Bij uitrijden voor storingen, indien er geen full service contract is  

afgesloten, worden de voorrijkosten, manuren en gebruikte onderdelen, die buiten de garantie vallen, aan de klant in rekening gebracht.  
 

8. AANSPRAKELIJKHEID:   
8.1 EAZIS kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het uitvallen van de computer en/of de muziek en is hiervoor  

op geen enkele wijze aansprakelijk. 
 
 Uitgebreide levering- en verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder  

nr. 08084661 en worden op aanvraag overhandigd. 
 Almelo, december 2017 


