
 

 
Higher Ground Software Solutions B.V. ∙ Florazoom 16 ∙ 2719 HR Zoetermeer 

Tel: 06-2466 1162 / (079) 3317 617 -  E-mail: info@higherground.nl - Internet www.higherground.nl 
KvK Den Haag 27353333 

 

 
 

Bestelformulier licentie Offica 
 

Offica bevat uitgebreid relatiebeheer, agendabeheer, actiepunten, postregistratie (incl. E-mail en SMS), interne 

notities en telefoonregistratie. 

 

 Bedrijfsnaam:  

 

 Postadres:  

 

 Kantooradres:  

 

 Telefoon:      E-mail:  

 

 Info over Offica:  dhr/mvr    E-mail:  

 

 Info over updates:  dhr/mvr    E-mail:  

  

 Stuur facturen naar: dhr/mvr     E-mail:  

 

 

Wij wensen per                                2020    een Offica licentie aan te gaan voor                   gebruiker(s). 

 

De eenmalige entreekosten bedragen  € 500,00. Hierbij is inbegrepen de installatie van de programmatuur op uw 

systeem en een korte training. 

In het gebruiksrecht is support inbegrepen, alsmede updates voor de meest recente versie van de programmatuur.  

Het jaarlijkse gebruikersrecht bedraagt voor een single-user versie voor 1 medewerker € 452,89, voor iedere 

extra medewerker € 114,88. 

Gebruiksrecht per module per jaar: Single-user versie € 80,99, voor iedere extra gebruiker € 22,73. 

 
Alle genoemde prijzen zijn excl. BTW, en zijn geldig tot en met 31 december 2020. De prijzen worden jaarlijks 

aangepast op basis van het door het CBS gepubliceerde prijsindexcijfer. De licentie wordt aangegaan voor de 

periode tot en met 31 december 2021, met vervolgens stilzwijgende verlenging met 12 maanden, tenzij één der 

partijen de overeenkomst tenminste 12 maanden voor het verstrijken van de vervaldatum opzegt. Het 

gebruiksrecht voor het eerste jaar wordt naar rato van de gebruiksduur berekend.  

 

Door bestelling verklaart u zich akkoord met onze licentievoorwaarden. Deze zijn te downloaden op onze site 

http://www.higherground.nl/bestellen of op te vragen via info@higherground.nl.  

 

Na ontvangst van dit formulier zullen wij u een bevestiging toezenden, waarna wij tevens contact met u zullen 

opnemen voor het inplannen van de installatie en training. 

 
Naam:     dhr/mvr                                                (tekenbevoegd) Functie:  

 

Datum:           -          -  2020 Handtekening:  

 

 

Formulier s.v.p. retourneren via de post of mail volgens onderstaande gegevens: 

 

Ja/Nee 

  

Ja/Nee 

Module Financiële administratie 
(t.b.v. facturen, incasso’s en verlies- en winstrekening) 

 Module Abonnementenbeheer 
(t.b.v. serviceabonnementen) 
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