Aanvraagformulier Online Bijbel Abonnement
Met het Online Bijbel Abonnement ontvangt u:
• Extra inhoud bij de Online Bijbel apps voor Android, iOS en
macOS.
• De nieuwste Online Bijbel Studie DVD voor de PC met
updates.
• Een extra licentiecode waarmee u toegang krijgt tot de commentaren van Matthew Henry, Dächsel, Calvijn en de Kanttekeningen op de Statenvertaling, Focus Breintrainer bij de
Bijbel en meer. Deze titels zijn ook rechtstreeks op uw mobiele
apparaat beschikbaar.
• Toegang tot een speciale website om nieuwe titels, updates en
correcties te kunnen downloaden voor uw PC
• Regelmatig nieuwe titels die u rechtstreeks vanuit uw Android, iOS en macOS OLB app kunt toevoegen
• Toegang tot een import-functie in de Android- en macOS
apps. Hiermee kunt u Online Bijbel modules van uw PC naar
uw Android en/of macOS apparaat kopiëren.

Voorwaarden en prijzen:
• Het abonnement wordt geleverd conform de leveringsvoorwaarden. (zie volgende pagina)
• De eerste Online Bijbel DVD inclusief bovenstaande diensten
ontvangt u voor € 55,-. Dit is inclusief de jaarbijdrage die loopt
tot 31 december 2017.
• De volgende jaarbijdrage (voor het jaar 2018) bedraagt €
45,- en betreft de periode 1 jan. 2018 t/m 31 dec 2018. Hiervoor ontvangt u een continuering van bovenstaande diensten.
De jaarbijdrage wordt in de maand maart/april in rekening
gebracht.
• Opzeggingen van een abonnement dienen voor 31 december
schriftelijk ontvangen te zijn. Opzegging kunnen verzonden
worden naar Online Bijbel Abonnement, Transvaalstraat 5,
3312 EX Dordrecht. Zonder tijdige schriftelijke opzegging
wordt het abonnement steeds automatisch verlengd met een
periode van een jaar. Na 31 december is de jaarbijdrage van het
volgende jaar verschuldigd.

Door ondertekening van dit formulier geeft u een machtiging
aan Cross Link Services BV, Transvaalstraat 5, 3312 EX
Dordrecht, met incassant ID NL38ZZZ243800450000, om
doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om
een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om
doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Cross Link Services BV.
Ondergetekende neemt een Online Bijbel Abonnement conform de abonnementsvoorwaarden en kiest hierbij voor de
volgende opties:
0 Extra licentiecode voor Nieuwe Bijbelvertaling, NBGvertaling 1951 met Strong-coderingen en de Groot
Nieuws Bijbel. De kosten hiervoor bedragen eenmalig
€ 37,50 of gratis indien onder vermeldde dvd-rom met geldige
registratie wordt meegestuurd met deze aanvraag.
0 Extra licentiecode voor Herziene Statenvertaling,
Naardense Bijbel, Het Boek, Telos-vertaling NT, Voorhoeve-vertaling, Willibrord-vertalingen 1995 en 1978.
De kosten hiervoor bedragen eenmalig € 37,50 of gratis indien
onder vermeldde dvd-rom met geldige registratie wordt meegestuurd met deze aanvraag.
Ik stuur mee: Online Bijbel Studie DVD
Editie: 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | geen

Naam:
Adres:
Postcode:		

Plaats:

Land:

Kortingen:
Indien u bij uw aanvraag een oude Online Bijbel DVD-rom
(editie 2011, 2012, 2013, 2014 of 2015 meestuurt en bij Cross
Link Services (voorheen Importantia) geregistreerd was als gebruiker van de meegestuurde editie, ontvangt u kosteloos licentiecodes waarmee de volgende extra titels toegankelijk kunnen
worden gemaakt: Nieuwe Bijbelvertaling, NBG-vertaling met
Strong-coderingen en Groot Nieuws Bijbel met aantekeningen,
Herziene Statenvertaling, Het Boek, Naardense Bijbel, Telosvertaling NT, Voorhoeve-vertaling 1966 en de Willibrord-vertalingen 1995 en 1978
Indien u geen oude Online Bijbel DVD kunt meesturen en/of
niet geregistreerd was als gebruiker hiervan kunt u hiertoe extra
licentiecodes aanschaffen tegen gereduceerd tarief.

Opsturen naar:
			
			

Doorlopende machtiging
tbv Online Bijbel Abonnement

Online Bijbel Abonnement
Transvaalstraat 5
3312 EX Dordrecht

E-mail:
IBAN:
BIC:
Datum:			

Handtekening:

Voorwaarden Online Bijbel Abonnement
1. Het Online Bijbel Abonnement is een dienst van Cross
Link Services BV, Transvaalstraat 5, 3312 EX Dordrecht.
De dienst is gebaseerd op de Online Bible desktop software
van Larry Pierce, Ont. Canada enerzijds en de Online Bijbel
apps van Cross Link Services BV anderzijds. Hierbij worden
door Cross Link Services BV titels ter beschikking gesteld
die gebruikt kunnen worden met de software en/of de apps.
2. U gaat
met
Cross

(als abonnee) een overeenkomst aan
Link
Services
BV
te
Dordrecht.

3. In het kader van dit abonnement ontvangt u bij aanvang
een Online Bijbel DVD-rom en de mogelijkheid uw relatiegegevens te koppelen met een Online Bijbel app account. Vervolgens wordt jaarlijks een nieuwe dvd-rom verstrekt danwel een online account voor downloads verstrekt.
4. De kosten welke verband houden met dit abonnement worden gefactureerd en automatisch geïncasseerd van het door
u opgegeven bankrekeningnummer. U dient er zorg voor te
dragen dat er voldoende saldo op de opgegeven rekening aanwezig is. Tevens dient u er voor zorg te dragen dat het uitvoeren van een incasso ook daadwerkelijk mogelijk is bij het
opgegeven rekeningnummer. Indien de incasso niet mogelijk
blijkt te zijn zullen administratiekosten in rekening worden
gebracht. Bij retournering van de dvd-rom of het niet doorgeven van een verhuizing blijft betalingsverplichting bestaan.
5. Adreswijzigingen dienen voor 1 janauari van het betreffende
abonnementsjaar te zijn doorgegeven. Na deze datum kan geen
zekerheid gegeven worden dat de abonnementsverzending naar
het nieuwe adres kan worden verzonden. Cross Link Services
BV is niet verantwoordelijk voor het niet arriveren van zendingen die door het niet of te laat doorgeven van een adreswijziging verloren gaan. Bij het niet arriveren van een zending als
gevolg van het niet of niet tijdig doorgeven van een adreswijziging blijft een betalingsverplichting bestaan. Indien een zending voor een tweede keer verstuurd moet worden zullen hiervoor materiaal en verzendkosten in rekening worden gebracht.

verplichting bestaan, tenzij nadrukkelijk iets anders is
overeengekomen voorafgaande aan de retournering. Geretourneerde producten worden alleen dan naar de abonnee teruggestuurd wanneer de abonnee de verzendkosten hiervoor betaalt.
9. Indien een verstrekte dvd-rom beschadigd raakt en de desbetreffende dvd-rom is nog op voorraad kunt u de beschadigde dvd-rom
opsturen en voor € 10,- per dvd-rom een vervangend exemplaar
ontvangen. Deze service kan alleen geleverd worden indien de
desbetreffende dvd-rom op voorraad is. Cross Link Services BV
is niet verplicht oude dvd-roms en cd-roms op voorraad te houden.
10. Voor het opnieuw verstrekken van licentiecodes is Cross
Link Services BV gerechtigd administratiekosten te berekenen.
11. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
12. Technische ondersteuning en support in de vorm van
hulp bij het installeren en gebruik van de Online Bijbel is niet beschikbaar via Cross Link Services BV. Cross
Link Services BV is niet verplicht ondersteuning te geven.
13. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen
van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van
kracht blijven en zal Cross Link Services BV nieuwe voorwaarden bepalen waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking
van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden
genomen. Op alle onder deze voorwaarden afgesloten abonnementen is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst, voortvloeiende of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij
de bevoegde rechter te Dordrecht aanhangig worden gemaakt.
14.
Licentiecodes,
toegangscodes,
ontsluitcodes
en
OLB-account gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet overgedragen worden aan iemand anders.
15. Op de software en of beschikbaar gestelde titels kunnen specifieke licentievoorwaarden van kracht zijn.

6. Het abonnement wordt aangegaan voor onbepaalde tijd,
waarbij het abonnement steeds stilzwijgend automatisch
wordt verlengd voor een periode van een jaar indien voor 31
december geen schriftelijke opzegging is ontvangen. De opzeggingsbrief brief dient gericht te zijn aan: Abonnee-administratie; Transvaalstraat 5; 3312 EX; Dordrecht; Nederland.
Indien in de opzegging ook het emailadres wordt vermeld zal
de verwerking van de opzegging per email worden bevestigd.
Opzeggingen van het abonnement die na 1 januari worden ontvangen zijn geldig vanaf 1 januari van het daaropvolgende jaar. Derhalve geldt hierbij een betalingsverplichting voor de jaarbijdrage van het lopende jaar.
7. Na beëindiging van het abonnement wordt de ondersteuning van licentiecodes gestopt en de toegang tot diensten en services afgesloten.
8. Bij retournering van een dvd-rom blijft de betalings-

Cross Link Services BV
Transvaalstraat 5, 3312 EX Dordrecht

