Neerstraat 8
Tel: 055/755 755
RPR Kortrijk

8800 Roeselare
Fax: 056/43 92 75
KBC BE86 7360 1016 4250

BTW BE 0505 622 396

SOCCER ONLINE - BIJZONDERE VOORWAARDEN
Tussen de Leverancier Evo Sports Solutions BVBA,
met exploitatiezetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 341, met ondernemingsnummer 0505.622.396,
vertegenwoordigd door Dirk Maesen, zaakvoerder
hieronder genoemd ‘de Leverancier’ enerzijds,
En de Klant ......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
vertegenwoordigd door (naam en functie) ..............................................................
hieronder genoemd 'de Klant' anderzijds.
Wordt het volgende overeengekomen:
1. De Leverancier verleent aan de Klant het niet-exclusieve recht tot gebruik van de Soccer Online Diensten, waarvan de
modaliteiten beschreven worden in de Soccer Online Algemene Voorwaarden.
2. De Klant is voor dit gebruiksrecht een maandelijkse vergoeding verschuldigd van
O 15,00 € incl. BTW voor het volledige gebruiksrecht van de software met uitsluiting van de scoutingmodule.
O 24,00 € incl. BTW voor het volledige gebruiksrecht van de software.
3. De verrekening van de maandelijkse vergoeding gebeurt jaarlijks in de eerste maand van elk licentiejaar.
4. De aanvangsdatum van deze overeenkomst wordt bepaald op ...................... en heeft een duurtijd van 2 jaar. Na deze
periode van 2 jaar wordt de overeenkomst jaarlijks stilzwijgend verlengd voor een periode van één jaar. Opzegging
dient te gebeuren 3 maanden voor de vervaldag van het contract mits aangetekende zending aan de Leverancier
betekend.
Deze overeenkomst wordt aangevuld door de Soccer Online Algemene Voorwaarden van de Leverancier, waarvan de
Klant verklaart een kopij te hebben ontvangen.
Evo Sports Solutions biedt een platform aan waarover de Klant vrij beschikt. De privacy van alle gegevens vermeld in
Soccer Online is de exclusieve verantwoordelijkheid van de Klant die met Soccer Online werkt.
De klant geeft de Leverancier de toestemming om het logo en naam van de Klant te gebruiken op het platform.
De klant verklaart uitdrukkelijk akkoord met deze Soccer Online Voorwaarden en aanvaardt dat deze van toepassing zijn
op alle onderhandelingen, aanbiedingen en overeenkomsten betreffende Soccer Online Diensten, voor zover de hoger
vermelde bijzondere overeenkomsten hier niet van afwijken.
Aldus opgemaakt te ............................... op ................................. in tweevoud.
Elke partij verklaart één ondertekend exemplaar te hebben ontvangen.

Voor Evo Sports Solutions BVBA

Voor de Klant

Dirk Maesen

(naam) .......................................

Zaakvoerder

(functie) .......................................

Neerstraat 8
Tel: 055/755 755
RPR Kortrijk

8800 Roeselare
Fax: 056/43 92 75
KBC BE86 7360 1016 4250

BTW BE 0505 622 396

SOCCER ONLINE - BIJZONDERE VOORWAARDEN
Tussen de Leverancier Evo Sports Solutions BVBA,
met exploitatiezetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 341, met ondernemingsnummer 0505.622.396,
vertegenwoordigd door Dirk Maesen, zaakvoerder
hieronder genoemd ‘de Leverancier’ enerzijds,
En de Klant ......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
vertegenwoordigd door (naam en functie) ..............................................................
hieronder genoemd 'de Klant' anderzijds.
Wordt het volgende overeengekomen:
1. De Leverancier verleent aan de Klant het niet-exclusieve recht tot gebruik van de Soccer Online Diensten, waarvan de
modaliteiten beschreven worden in de Soccer Online Algemene Voorwaarden.
2. De Klant is voor dit gebruiksrecht een maandelijkse vergoeding verschuldigd van
O 15,00 € incl. BTW voor het volledige gebruiksrecht van de software met uitsluiting van de scoutingmodule.
O 24,00 € incl. BTW voor het volledige gebruiksrecht van de software.
3. De verrekening van de maandelijkse vergoeding gebeurt jaarlijks in de eerste maand van elk licentiejaar.
4. De aanvangsdatum van deze overeenkomst wordt bepaald op ...................... en heeft een duurtijd van 2 jaar. Na deze
periode van 2 jaar wordt de overeenkomst jaarlijks stilzwijgend verlengd voor een periode van één jaar. Opzegging
dient te gebeuren 3 maanden voor de vervaldag van het contract mits aangetekende zending aan de Leverancier
betekend.
Deze overeenkomst wordt aangevuld door de Soccer Online Algemene Voorwaarden van de Leverancier, waarvan de
Klant verklaart een kopij te hebben ontvangen.
Evo Sports Solutions biedt een platform aan waarover de Klant vrij beschikt. De privacy van alle gegevens vermeld in
Soccer Online is de exclusieve verantwoordelijkheid van de Klant die met Soccer Online werkt.
De klant geeft de Leverancier de toestemming om het logo en naam van de Klant te gebruiken op het platform.
De klant verklaart uitdrukkelijk akkoord met deze Soccer Online Voorwaarden en aanvaardt dat deze van toepassing zijn
op alle onderhandelingen, aanbiedingen en overeenkomsten betreffende Soccer Online Diensten, voor zover de hoger
vermelde bijzondere overeenkomsten hier niet van afwijken.
Aldus opgemaakt te ............................... op ................................. in tweevoud.
Elke partij verklaart één ondertekend exemplaar te hebben ontvangen.

Voor Evo Sports Solutions BVBA

Voor de Klant

Dirk Maesen

(naam) .......................................

Zaakvoerder

(functie) .......................................

