Overstapregeling voor accountants van Exact
Gebruikt u vergelijkbare financiële software van Exact met een bijbehorende en geldige onderhoudsovereenkomst?
Dan kunt u voordelig overstappen naar Exact Online.

Wat houdt de overstapregeling in?
Na het starten met Exact Online krijgt u het restbedrag van uw huidige onderhoudsovereenkomst terug. Dit wordt
berekend aan de hand van de resterende maanden in uw overeenkomst. Dit gaat in vanaf de opvolgende maand. Kijk
hieronder voor een voorbeeldberekening.
Let op: aan de teruggave is een maximumgrens verbonden. Het kan nooit meer zijn dan de waarde van uw nieuwe
Exact Online abonnement op jaarbasis. De waarde op jaarbasis wordt bepaald aan de hand van de startwaarde van het
Exact Online abonnement. Alle toekomstige uitbreidingen op dit abonnement worden uitgesloten.

Hoe wordt de teruggave berekend?
Stel, u heeft een Exact Globe onderhoudscontract voor € 200,- per jaar, dat loopt van 10 december tot 9 december van
het volgende jaar. U stapt in maart van het volgende jaar over naar Exact Online. Uw teruggave wordt als volgt
berekend: € 200,- / 12 = € 16,67 p/m. Het aantal resterende maanden tussen de aanschafdatum van Exact Online
(maart) en de verlengingsdatum van de Exact Globe onderhoudsovereenkomst (december) is 8 maanden (april t/m
november). Dan ontvangt u € 16,67 x 8 = € 133,36.

Vraag het aan
Gaat u overstappen naar Exact Online en komt u in aanmerking voor de overstapregeling? Geef dan tijdens het
aanvragen van het Exact Online abonnement aan dat u hiervan gebruik wilt maken. Heeft u vragen over de
overstapregeling? Bel ons dan gratis op 0800 – 66 54 631 of stuur een e-mail naar aandeslag@exactonline.nl.

Let op: voor ondernemers gelden andere voorwaarden, klik op deze link om de voorwaarden te openen.

Voorwaarden overstapregeling


Uw huidige pakket van Exact moet in een vergelijkbare functiecategorie vallen als uw Exact Online
abonnement. Producten en modules zoals Exact Synergy, Exact AEC, Exact SDK en Microsoft SQL, worden
niet meegenomen in de overstapregeling. Als u wilt stoppen met het gebruik van deze producten en/of
modules dient u zelf zorg te dragen voor de opzegging. Voor meer informatie, verwijzen we u naar de
algemene voorwaarden.



Bij de start van het nieuwe Exact Online abonnement moet de waarde (op jaarbasis) minimaal gelijk zijn
aan de waarde van de oude onderhoudsovereenkomst.



U dient uiterlijk binnen drie maanden na het starten met Exact Online, gebruik te maken van de
overstapregeling. Na het verstrijken van deze eerste drie maanden, vervalt het recht op de
overstapregeling.



Uw huidige onderhoudsovereenkomst loopt gedurende 24 maanden vanaf het afsluiten van uw Exact
Online abonnement kosteloos door. Dit houdt in dat u gedurende deze periode kosteloos gebruik kunt
blijven maken van support en onderhoud op uw huidig Exact pakket. Hierna wordt uw gratis
onderhoudscontract beëindigd. Indien u uw vorige Exact pakket daarna nog wilt blijven gebruiken dient u
daarvoor een nieuw onderhoudscontract af te sluiten.



Indien u binnen twee jaar, na aanvang van het Exact Online abonnement, besluit om dit abonnement
geheel op te zeggen, wordt het onderhoudscontract van uw vorige Exact pakket per einddatum van Exact
Online gereactiveerd voor de oorspronkelijke onderhoudsperiode. U ontvangt voor uw vorige Exact pakket
jaarlijks een onderhoudsfactuur, waarbij de eerste factuur betrekking zal hebben op de resterende
onderhoudsperiode.



Indien u binnen twee jaar, na aanvang van het Exact Online abonnement, besluit om dit abonnement te
downgraden of gedeeltelijk op te zeggen, wordt het verschil in rekening gebracht. Het onderhoudscontract
van uw vorig Exact pakket wordt per einddatum van Exact Online gereactiveerd voor de oorspronkelijke
onderhoudsperiode. U ontvangt voor uw vorige Exact pakket jaarlijks een onderhoudsfactuur, waarbij de
eerste factuur betrekking zal hebben op de resterende onderhoudsperiode.



Indien u gebruik maakt van een Exact Online Accountancy Basis abonnement ter waarde van €0,- wordt dit
niet als overstap gezien. Bij de eerstvolgende bijbestelling of een upgrade, welke voldoet aan de in deze
regeling gestelde voorwaarden, kunt u in aanmerking komen voor de overstapregeling.



Het nieuwe abonnement moet worden afgesloten voor hetzelfde bedrijf als waarvoor u uw huidige Exact
software gebruikt. Dit controleren wij aan de hand van uw KvK-gegevens.
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