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Licentieovereenkomst 

Boekhouden in Excel 
 

1 Toegestaan gebruik 

1.1 Alle spreadsheets gemaakt door Esset Financial 
Services, waaronder Boekhouden in Excel en de Excel 
Business Toolkits, zijn voor persoonlijk gebruik of 
voor uw klanten voor het aantal licenties dat u 
heeft gekocht. 

1.2 Boekhouden in Excel mag gebruikt worden door 
de koper op een onbeperkt aantal computers (al 
of niet eigendom van de koper).  

1.3 Heeft u een administratiekantoor en wilt u 
Boekhouden in Excel gebruiken voor de administratie 
van een of meerdere van uw klanten, dan moet voor 
iedere klant een licentie worden gekocht. Licenties 
zijn te koop per 2, 5 of 10 administraties. 

2 Niet-toegestaan gebruik 

2.1 Het aanpassen, vertalen, wijzigen, reverse 
engineering van, of afgeleid werk creëren op basis 
van Boekhouden in Excel voor herdistributie of 
wederverkoop is niet toegestaan. 

2.2 Boekhouden in Excel kan op verzoek aangepast 
worden. Neem contact op met Boekhouden in Excel 
via info@boekhoudeninexcel.nl voor meer informatie 
over aanpassingen aan uw situatie 

2.3 Boekhouden in Excel mag niet worden verspreid, 
(door)verkocht of gebruikt in applicatie die worden 
verkocht zonder verdere licenties.  

3. Ongeautoriseerd kopiëren  

3.1 U mag Boekhouden in Excel niet kopiëren of 
dupliceren in elke vorm (met uitzondering van back-
up doeleinden).  

3.2 U mag Boekhouden in Excel met de 
administratie van uw eigen ondernemingen of 
uw klanten meenemen of sturen naar uw 
boekhouder of accountant voor controle doeleinden.  

4. Eigendom  

4.1 Esset Financial Services behoudt titel en 
eigendomsrechten van Boekhouden in Excel en alle 
kopieën, waar deze kopieën kunnen bestaan. Deze 
overeenkomst verleent u geen enkel recht op 
intellectuele eigendomsrechten met betrekking 
tot Boekhouden in Excel. U koopt een licentie om 
Boekhouden in Excel te gebruiken in 
overeenstemming met de opgegeven voorwaarden. 

 

 

 

 

 
4.2 Het verhuren, leasen, in sublicentie geven, 
(weg)geven, uitlenen, of verder verspreiden van 
Boekhouden in Excel, of een kopie hiervan, is niet 
toegestaan, behalve zoals uitdrukkelijk hierin voorzien.  

4.3 U mag alle rechten voor het gebruik van 
Boekhouden in Excel overdragen op een ander 
persoon of rechtspersoon, op voorwaarde dat de 
ontvanger akkoord gaat en instemt met alle bepalingen 
en voorwaarden en dat u alle kopieën van 
Boekhouden in Excel verwijdert, inclusief alle kopieën 
op uw harde schijven/USB-sticks etc. 

5. Credits  

5.1 Tenzij anders vermeld, erkent u Esset Financial 
Services als eigenaar van het handelsmerk 
Boekhouden in Excel en van het auteursrecht van de 
spreadsheet Boekhouden in Excel die u gebruikt. U 
gaat ermee akkoord geen inbreuk te maken op 
handelsmerken of handelsnamen van Esset Financial 
Services. 

6. Voorwaarden  

6.1 Esset Financial Services heeft het recht om uw 
licentie onmiddellijk te beëindigen als u niet 
voldoet aan de voorwaarden van deze overeenkomst. 
Binnen 10 dagen na de kennisgeving van de beëindiging 
van deze overeenkomst, gaat u akkoord met het 
vernietigen van alle kopieën van Boekhouden in Excel 
en te bevestigen aan Esset Financial Services via email 
aan info@boekhoudeninexcel.nl dat u dit hebt gedaan. 

7. Beperkte garantie 

7.1 Esset Financial Services geeft geen expliciete of 
impliciete garantie met betrekking tot de 
geschiktheid voor een bepaald doel, verkoopbaarheid, 
of anderszins. 

7.2 Esset Financial Services garandeert geen 
prestaties of resultaten als gevolg van het gebruik 
van Boekhouden in Excel. 

8. Beperkte aansprakelijkheid  

8.1 In geen geval kan Esset Financial Services 
aansprakelijk worden gesteld voor enige 
gevolgschade of incidentele schade, inclusief 
eventuele verloren inkomsten, winst, goodwill of 
besparingen, of voor enige claim van derden. 

Neem contact op met Esset Financial Services via 
info@boekhoudeninexcel.nl voor meer informatie.  
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