Betreft: Verkoop 3Design licentie.

Ondergetekende :
Naam:
Firma:
Adres:

Verklaar hierbij mijn 3Design software met licentienummer

_______

actief onder versie: V __

te verkopen aan:
Naam:
Firma:
Adres:

Vanwege de verkoper voor akkoord:

Naam, datum en bedrijfsstempel.
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Om de overname van een softwarelicentie op naam te laten registreren bij 3Design, Gravotech Marking, moeten beide documenten door
de respectievelijke verkoper en overnemer met de correcte gegevens worden ingevuld en bezorgd aan de softwarevertegenwoordiger.
Enkel op deze manier kan de licentie volledig worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

Betreft: overdracht eigendom 3Design licentie. *
Ondergetekende :
Naam:
Firma:
Adres:

BTW:
Verklaar hierbij de 3Design software met licentienummer

_______

actief onder versie: V __

Over te nemen van:
Naam:
Firma:
Adres:

Bij deze overname:
●

Beschik ik reeds over een 3Desc Service Pack
Bestel ik een
update naar de meest recente versie (€ 1300/versie(1))
upgrade van Designer naar Pro (€ 2300(1))
upgrade van Atelier naar Pro (€ 2300(1))
3Shaper (€ 1500(1))
Deep Image (€ 8502))
3Desc Service Pack voor support en technische ondersteuning (€ 650/jaar(1))
(zie meer info: https://www.3desc.be/service-pack)

Betaal ik enkel de administratieve kost voor het overzetten (€ 85(1))
(1)

excl. Btw.

* Deze eigendomsoverdracht wordt kosteloos aangeboden voor klanten met een 3Desc Service Pack. Zonder 3Desc Service Pack wordt de overdracht
eveneens kosteloos toegestaan mits een upgrade naar een optionele module en/of update naar een recente versie. Indien er geen update of upgrade
wordt aangekocht zal een administratieve kost van € 85(1) worden aangerekend voor de eigendomsoverdracht.

Vanwege de overnemer voor akkoord:

Naam, datum en bedrijfsstempel.
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Om de overname van een softwarelicentie op naam te laten registreren bij 3Design, Gravotech Marking, moeten beide documenten door
de respectievelijke verkoper en overnemer met de correcte gegevens worden ingevuld en bezorgd aan de softwarevertegenwoordiger.
Enkel op deze manier kan de licentie volledig worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

