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Uw software altijd up-to-date 

Onze Upgrade 

Nieuwe functionaliteiten, verbeteringen, beveiligingspatches en bug fixing 
Een software-upgrade voegt functionaliteiten en verbeteringen toe aan uw systeem. De 
meest recente versie met de nieuwste functies zorgt ervoor dat uw en het 
beveiligingsniveau altijd up-to-date zijn. Tijdens de gekozen SUP dekkingsperiode, heeft u 
recht op updates en verbeteringen voor uw software. Deze updates en upgrades worden 
het hele jaar door uitgebracht en beschikbaar gesteld voor uw gebruik. 

Prijzen 
Binnen een jaar na aankoop van de 
software, kan de SUP voor een periode van 
1 tot 5 jaar worden afgesloten. De betaling 
geldt vooraf per periode. Na afloop van de 
periode is het mogelijk om de SUP uit te 
breiden. De volgende prijsstelling is dan van 
toepassing: (% van adviesprijs) 

 
Als de aankoop van de SUP meer dan één 
jaar na de oorspronkelijke aankoopdatum 
van de software plaatsvindt, bieden wij een 
SUP aan voor vijf jaar voor 60% van de 
oorspronkelijke aankoopprijs. 

Rekenvoorbeelden 

 Voorbeeld 1 Voorbeeld 1 
Aankoopdatum software 01-01-2021 01-01-2021 
Aankoopdatum software upgrade plan 5J 01-01-2021 01-01-2022 
SUP prijzen 45% 60% 
Geldig tot   01-01-2026 01-01-2026 
 
Wanneer kan een SUP worden aangeschaft? 
Een SUP kan op ieder moment worden aangeschaft en wordt aangeboden bij een nieuwe offerte 

Wat is de ingangsdatum van een SUP? 
De ingangsdatum van een SUP is altijd de initiële aankoopdatum van de software, of op de 
verloopdatum van de vorige SUP periode. 

Wat te doen in geval  van uitbreidingen? 
Voorbeeld: de periode loopt voor 5 jaar en is vooraf betaald (45%). Vervolgens is er na 2 jaar een 
uitbreiding (aantallen en / of functionaliteit). De uitbreidingskosten voor software zullen na de 
aanschaf over de resterende periode van het contract in rekening worden gebracht. 

Software Upgrade Plan 1 jaar 15% 

Software Upgrade Plan 2 jaar 25% 

Software Upgrade Plan 3 jaar 35% 

Software Upgrade Plan 4 jaar 40% 

Software Upgrade Plan 5 jaar 45% 

SUP 5 jaar voor > 1 jaar na 
de oorspronkelijke 
aankoopdatum 

60% 
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