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Partijen 

Compatible Computer Solutions BV gevestigd aan de Franciscusweg 295, 1216 SL te Hilversum en ingeschreven 
bij de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 32061988 hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
M.A. de Keizer in hoedanigheid van partner (hierna aangeduid als “Opdrachtnemer”);

en 

[  ] gevestigd aan [  ] 
te [    ] en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer [   ], 
hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [  ] in hoedanigheid van klant (hierna 
aangeduid als “Opdrachtgever”); 

hierna gezamenlijk aangeduid als “Partijen” en individueel als de “Partij”; 

In aanmerking nemende dat 

 Dit formulier (hierna te noemen: “Overeenkomst”) betreft de wijzigingen in het nieuwe Microsoft
licentiemodel “New Commerce Experience” (hierna te noemen: “NCE”), welke tussen Opdrachtnemer
en zijn Opdrachtgever zal doen gelden.

 Alle bestaande licentieovereenkomsten in het oude flexibele Cloud Solutions Provider (CSP) programma
zullen bij afloop van de contractperiode worden overgezet op het NCE-model.

 In het NCE model is de contractduur van de afgenomen abonnementen die indirect bij Microsoft worden
afgenomen bindend.

 In het NCE model zijn de aantallen licenties die bij aanvang van de contractduur worden afgenomen
definitief.

 Afgenomen hoeveelheden kunnen tussentijds niet worden verlaagd, dit kan enkel aan het einde van de
looptijd van het huidige abonnement – ook aangeduid als de hernieuwingsdatum.  Een verhoging van
de aantallen is wel mogelijk.

 Er kunnen verschillende abonnementen worden afgenomen tegen verschillende contractlooptijden.
Deze worden automatisch verlengd met eenzelfde periode als de oorspronkelijke looptijd. Op het
moment van de stilzwijgende verlenging kan de licentie binnen 72 uur worden gewijzigd of worden
opgezegd.

 Opdrachtgever kan volgens de voorwaarden van Microsoft tijdens de looptijd van de Overeenkomst bij
Opdrachtnemer de vastgelegde productlicenties niet overdragen aan een andere partij.

 Vanaf het moment van ondertekening heeft Opdrachtgever 72 uur de tijd om de Overeenkomst aan te
passen, dan wel te ontbinden. Let wel, de 72 uur geldt voor alle dagen van de week, niet enkel op
werkdagen. Na afloop van de 72 uur wordt de vastlegging de aangegeven periode definitief.

 Opdrachtgever is akkoord met de Microsoft Customer Agreement (MCA). Deze MCA heeft u al bevestigd
als u al licenties van Microsoft via de Opdrachtgever afneemt.
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Geef hieronder de aantallen vast te leggen licenties aan, waarvoor u gebruik wilt maken van de  
5% Promotiekorting op NCE jaarlicenties. Wij activeren deze licenties uiterlijk op 28-2-2022 zodat u 
zeker bent van de korting tot en met 28-2-2023. 

Abonnement Promotieprijs per 
maand per 
licentie tot 1 
maart 2022 

Ik heb nu dit 
aantal flexibele 
licenties* 

Ik wil daarvan dit 
aantal vastleggen 
voor 12 
maanden* 

Microsoft 365 Business Basic € 3,99 
Microsoft 365 Business Premium € 16,05 
Office365 Business Standard € 9,97 
Exchange Online Plan 1 € 3,23 
Exchange Online Plan 2 € 6,37 
Microsoft 365 E3 € 18,71 
PowerBi Pro € 7,98 
Visio Plan 1 € 3,99 
Visio Plan 2 € 11,97 
… 

Prijzen zijn Excl. BTW 

Ingangsdatum NCE abonnement: 1 maart 2022 

* Log in op Cloud Control en navigeer naar Licenties en bekijk daar het huidige aantal flexibele licenties. 
Neem dit getal hier over.

We adviseren te allen tijde om een flexibel aantal licenties over te houden.  
Denk aan de verhouding 70% vastgelegd en 30% flexibel. Voorbeeld: u heeft nu 10 flexibele licenties, leg u dan 
bijvoorbeeld vast voor 7 vaste licenties. U houdt dan 3 flexibele licenties die wel maandelijks op- en 
afgeschaald kunnen worden. 

Prijzen voor Microsoft abonnementen worden enkel vastgezet voor de looptijd van de Overeenkomst.  
Na afloop van de looptijd van het bestaande contract worden de abonnementen stilzwijgend verlengd tegen de 
op dat moment geldende tarieven. De contractlooptijd van de abonnementen is 12 maanden. 
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Betalingsvoorwaarden 

 Opdrachtgever zal de abonnementen welke Opdrachtnemer wenst af te nemen inkopen.
Opdrachtnemer is hierbij gehouden tot zijn betalingsverplichting tegenover Opdrachtgever voor de
gehele looptijd van het abonnement.

 De betalingstermijn is 14 dagen na de datum van de factuur. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is
hij vanaf 30 dagen na de betalingstermijn van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor een
ingebrekestelling vereist is. Opdrachtgever is dan gerechtigd het gehele verschuldigde bedrag, alsmede
de vanaf vervaldatum over het verschuldigde bedrag berekende rente ad 2% per maand, dan wel hoger,
de wettelijke handelsrente, in rekening te brengen.

 Voor aanvullende betalingsvoorwaarden verwijzen wij u naar onze Algemene Voorwaarden welke u hier
kunt downloaden.

Akkoordverklaring 

Ja, ik heb de Voorwaarden gelezen, ben op de hoogte van de bestaande prijsverhogingen en de 
promotieprijsvoorwaarden en ga hiermee akkoord.   

 Ja, ik ben ervan bewust dat wanneer de Overeenkomst afloopt een verlenging zal plaatsvinden met 
daarbij de op dat moment geldende tarieven en dat opzeggingen enkel binnen 72 uur kunnen geschieden. 

Gemachtigde namens Opdrachtgever 

_____________________ 

datum  

_______________________ 

naam  

_______________________ 

handtekening  
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