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Wijzigingen Algemene voorwaarden TriFact365 

Nieuwe en aangepaste regelingen in Versie 1.3 (februari 2019) 

 

4. Vergoeding en betaling 

4.4 De verschuldigde bedragen zullen na iedere periode aan de Klant worden gefactureerd en worden berekend 
op basis van het daadwerkelijk verbruik. 

4.5 TriFact365 is gerechtigd de prijzen op ieder moment aan te passen. TriFact365 zal de wijzigingen ten minste 
dertig (30) dagen voor inwerkingtreding schriftelijk dan wel via de Dienst aankondigen zodat de Klant daar 
kennis van kan nemen. 

4.6 Indien de Klant de prijswijziging als bedoeld in het vorige lid niet wenst te accepteren, kan zij de 
Overeenkomst opzeggen met inachtneming van artikel 15.3. Gebruik van de Dienst na de datum van 
inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden. 

 

14. Exit 

14.1 Tijdens de duur van de Overeenkomst zal TriFact365 de opgeslagen Data minimaal 10 jaar bewaren. Na 
deze 10 jaar is TriFact365 gerechtigd de Data te verwijderen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Na 
beëindiging van de Overeenkomst zal TriFact365 de Data 6 maanden beschikbaar houden voor het maken 
van een export als bedoeld in het volgende lid. Na deze 6 maanden is TriFact365 gerechtigd de Data te 
verwijderen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

14.2 TriFact365 zal op verzoek van de Klant, de Data zoals verwerkt tot aan de beëindiging van de 
Overeenkomst, in een PDF- en/of Excel-formaat op een gangbare datadrager als export aan de Klant ter 
beschikking stellen, mits de Klant een dergelijk verzoek schriftelijk en binnen twee (2) weken na beëindiging 
van de Overeenkomst bij TriFact365 indient en de daarvoor verschuldigde vergoeding van EUR 80,00 excl. 
btw tijdig aan TriFact365 heeft voldaan. De Klant aanvaardt dat een dergelijke export de eigenschappen 
bevat zoals de Klant die aantreft op het moment van ontvangst (“as-is”), en dat de aansprakelijkheid van 
TriFact365 te dien aanzien volledig is uitgesloten. Voorts is TriFact365 op geen enkele wijze gehouden om 
de export te converteren of anderszins geschikt te maken voor gebruik door de Klant. 

 

15. Wijziging van overeenkomst 

15.1 TriFact365 is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, mits zij de voorgenomen wijzigingen 
uiterlijk dertig (30) dagen voor aankondigt bij de Klant. Deze wijzigingen gelden ook ten aanzien van 
bestaande Overeenkomsten. 

15.2 Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder het recht van de 
Klant de Overeenkomst op te kunnen zeggen. 

15.3 Indien de Klant een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de 
nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum. Gebruik van de 
Dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden. 

 

 

TriFact365 
Arnhemseweg 10 
3817 CH  Amersfoort 
033 799 9600 
 
BTW nr: NL820778540B01 
KVK nr: 30262227 
 


