
 Overeenkomst  gebruik Floraplan® middels een doorlopende machtiging S€PA 

De incasso wordt uitgevoerd door Bordervision Hortenbergh 48 6686DM Doornenburg, ingeschreven 

bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 24680664 met tegenrekening: 

NL58.RABO.0107.5016.86.  Incassant ID: NL43ZZZ549725740000 

Kenmerk machtiging: Licentie gebruik Floraplan® 

Door ondertekening van deze overeenkomst geeft u toestemming aan Bordervision om doorlopende 

incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens 

licentie gebruik Floraplan®  en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven 

overeenkomstig de opdracht van deze ondertekende overeenkomst. 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 

acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

Naam :………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres:……………………………………………………………………................................................................................ 

Postcode:………………………………………………Woonplaats:……………………………………………………………………….. 

Nummer KvK:……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Rekening nummer IBAN:  

    

Email:………………………………………………………………………..Telefoonnummer:…………………………………………… 

Getekend voor akkoord: …………………………………Plaats:…………………..…………..Datum:………………………….. 

De try-out licentie geldt voor de duur van 3 maanden voor totaal € 30,-- exclusief btw. Zodra de 

automatische incasso a € 36,30 heeft plaatsgevonden wordt de toegang tot het programma 

Floraplan® middels een inlogcode via email door Bordervision mogelijk gemaakt.  

Na 3 maanden wordt de licentie automatisch doorlopend verlengd met een looptijd van telkens een 

jaar tenzij er is opgezegd 1 maand voordat de termijn verstrijkt. (1 maand opzegtermijn). 

Het maandbedrag na 3 maanden is € 30,-- per maand exclusief btw. Deze wordt in de eerste maand 

van de looptijd in zijn geheel geïncasseerd zijnde € 435,60 inclusief btw. Hiermee kunnen 15 

beplantingsplannen per jaar worden gemaakt. Als er meer dan 15 beplantingsplannen worden 

gemaakt krijgt u automatisch bericht om de licentie te upgraden naar onbeperkt gebruik. Hiervoor 

zijn de maandelijkse kosten € 55,-- per maand exclusief de btw. 

Opzeggen van de licentie is mogelijk door een email te sturen naar info@floraplan.nl. 

De gebruiker heeft de algemene voorwaarden van Floraplan® gelezen en gaat daarmee akkoord door 

in het volgende vakje een vinkje te zetten:  

Mail dit volledig ingevulde formulier naar: info@floraplan.nl 

   

mailto:info@floraplan.nl

