Voorwaarden Vliegende Start
Inleidend
De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op de Vliegende Start-aanbieding van Davilex.
Artikel 1 Doelgroep
Uitsluitend nieuwe gebruikers van de administratieve software van Davilex kunnen gebruikmaken van
de Vliegende Start-aanbieding. Onder nieuwe gebruiker wordt verstaan een gebruiker die niet eerder
zakelijke of verenigingssoftware van Davilex heeft geregistreerd.
Artikel 2 Systeemeisen
Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de computer waarop de administratieve software van Davilex
geïnstalleerd wordt, voldoet aan de systeemeisen zoals gepubliceerd op de internetsite van Davilex
(www.davilex.nl/systeemeisen).
Artikel 3 Werkzaamheden
Tijdens een Vliegende Start worden onderstaande werkzaamheden uitgevoerd:
•
•
•
•
•

Installatie van de software (single- of multi-user)
Aanmaken van één administratie
Inrichten van boekhoudstructuur en rekeningschema van deze nieuwe administratie
Aanmaken van één standaard lay-out
Algemene uitleg over het programma en de workflow binnen de administratie

Onderstaande werkzaamheden zijn nadrukkelijk geen onderdeel van de Vliegende Start:
•
•
•
•
•
•
•

Importeren van relaties en artikelen
Invoeren van de beginbalans
Het aanmaken van meerdere lay-outs
Installeren software van derden
Inrichten van de systeemconfiguratie
Uitleg en instructie aan meer dan 2 personen aanwezig bij de Vliegende Start
Uitgebreide training in het gebruik van het programma

Deze en andere aanvullende werkzaamheden kunnen door de consultant uitgevoerd worden tegen
het normaal geldende tarief voor On-site consultancy.
Artikel 3 Tarief en tijdsduur
Het geldende tarief en de duur van de Vliegende Start is afhankelijk van het soort installatie.
Bij installatie van de administratieve software van Davilex op één computer (single user) vinden de
werkzaamheden gedurende één dagdeel plaats en geldt een Vliegende Start-tarief van € 299,-. Bij
installatie op meerdere computers (multi-user) zullen de werkzaamheden in een tijdsbestek van 2
aaneengesloten dagdelen worden uitgevoerd en geldt een tarief van € 499,-.
Artikel 4 Aanschaf
De Vliegende Start kan alleen rechtstreeks bij Davilex besteld worden. Bestelling vindt plaats
gelijktijdig met bestelling van de software. Bestelt u online, dan wordt in de tweede stap van de
bestelprocedure de mogelijkheid geboden om een Vliegende start te bestellen. Na ontvangst van uw
bestelling zal Davilex contact met u opnemen voor het maken van een afspraak.
Artikel 5 Aansprakelijkheid
Davilex is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van opdrachtgever en derden en
evenmin aansprakelijk voor overige schade, waaronder mede begrepen bedrijfsstagnatie en
gevolgschade indien deze schade verband houdt met de Vliegende Start. Opdrachtgever vrijwaart
Davilex tegen alle aanspraken van terzake.
Artikel 6 Algemene voorwaarden
Voorzover de onderhavige voorwaarden niet voorzien, is op de Vliegende Start de Algemene
Voorwaarden van Davilex, gedeponeerd onder 30130768 bij de Kamer van Koophandel te Utrecht, te
allen tijde van toepassing.

