Inruilvoorwaarden voor zakelijke aanbiedingen met meerdere gebruikers

I. Inleiding
Deze
Inruilvoorwaarden
voor
zakelijke
aanbiedingen
met
meerdere
gebruikers
(“Aanbiedingsvoorwaarden”) gelden voor een voorwaardelijke aanbieding waarbij klanten met
abonnementen voor meerdere gebruikers of gekoppelde permanente licenties bij onderhoudsplannen in
aanmerking komen om hun huidige kwalificerende aanbiedingen in te ruilen voor één of twee
abonnementen voor één gebruiker per bestaande in aanmerking komende plaatsaanbieding. Deze
Aanbiedingsvoorwaarden gelden alleen voor het onderwerp van de daarin beschreven zakelijke
aanbieding. Uw bestaande abonnementen en/of onderhoudsaanbiedingen voor meerdere gebruikers
blijven onderworpen aan de voorwaarden die van toepassing zijn op die aanbiedingen. Termen met een
hoofdletter die worden gebruikt, maar niet gedefinieerd in deze Aanbiedingsvoorwaarden hebben de
betekenis die wordt gegeven aan de termen in de Gebruiksvoorwaarden in de link hieronder. Uw nieuwe
abonnementen voor één gebruiker zullen eveneens onder die voorwaarden vallen.
Gebruiksvoorwaarden: https://www.autodesk.com/company/terms-of-use/nl/general-terms
Houd er rekening mee dat deze Aanbiedingsvoorwaarden drie verschillende paden bevatten - één voor
elk gekwalificeerd aanbiedingstype - die enigszins andere vereisten, voorwaarden en beperkingen hebben
dan elk van de andere paden. Zorg ervoor dat u zorgvuldig leest en begrijpt welk pad/welke paden op u
betrekking hebben.

II. Definities
Gekwalificeerde aanbiedingstypen. Een Gekwalificeerd aanbiedingstype is een Autodeskaanbiedingstype dat in aanmerking komt voor deelname aan de [Inruilaanbieding voor meerdere
gebruikers] dat onder deze Aanbiedingsvoorwaarden valt. Gekwalificeerde aanbiedingstypen zijn onder
meer (i) een gewoon Autodesk-abonnement voor meerdere gebruikers ("Gewoon abonnement voor
meerdere gebruikers"), (ii) een Autodesk-abonnement voor meerdere gebruikers verworven onder de
aanbieding Overstappen op een abonnement ("Overstappen op een abonnement voor meerdere
gebruikers") en (iii) Autodesk-software onder een permanente licentie, als onderdeel van een actief
onderhoudsplan, waarbij het Licentietype het gebruik op een Netwerkbasis toestaat, aangezien de laatste
twee termen met hoofdletters, Licentietype en Gekoppelde basis, worden gedefinieerd in de toepasselijke
Licentie- en serviceovereenkomst ("Gekoppeld onderhoud").
Autodesk-licentie- en serviceovereenkomsten voor huidige en eerdere versies van Autodesk-producten
kunt u hier vinden: https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/software-licenseagreements-legacy
De voorwaarden voor Overstappen op een abonnement zijn hier te vinden:
https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/move-to-subscription-terms-and-conditions

Gekwalificeerde aanbieding. Elk specifiek Gewoon abonnement voor meerdere gebruikers of
abonnement van het type Overstappen op een abonnement voor meerdere gebruikers, of doorlopende
licentie voor Gekoppeld onderhoud en bijbehorend onderhoudsplan, die eigendom van u zijn.
Nieuwe aanbieding. Een Nieuwe aanbieding is een abonnement voor één gebruiker dat u ontvangt in ruil
voor een Gekwalificeerde aanbieding.
Geldige inruilpaden. Een Geldig inruilpad is een omschakeling van een Gekwalificeerde aanbieding naar
nieuwe toegestane Nieuwe aanbiedingen.
Voorbeeld: als u een Gekwalificeerde aanbieding hebt die bestaat uit een abonnement van het type
Overstappen op een abonnement voor meerdere gebruikers voor 10 plaatsen in de AEC-collectie en u zich
op een Kwalificerende Verlengingsdatum bevindt, kunt u met de Zakelijke inruilaanbieding voor meerdere
gebruikers elke plaats voor meerdere gebruikers wijzigen in 2 abonnementen van het type Overstappen
op een abonnement voor één gebruiker voor AEC-collectie. Met de Zakelijke aanbieding kunt u niet
overschakelen naar abonnementen van het type Overstappen op een abonnement voor één gebruiker
voor AutoCAD op een 2-voor-1-basis. AEC-collectie naar AutoCAD is geen Geldig inruilpad.
Startdatum aanbieding. De datum waarop Autodesk bekendmaakte dat de Zakelijke inruilaanbieding
voor meerdere gebruikers beschikbaar wordt om te verhandelen; 7 augustus 2020. Houd er rekening mee
dat Autodesk zich vanwege de gevolgen van de COVID-19-crisis het recht voorbehoudt om deze Zakelijke
inruilaanbieding voor meerdere gebruikers selectief beschikbaar te stellen vóór de Startdatum van de
aanbieding, bij wijze van uitzondering, om het bewaren van afstand tussen geautoriseerde gebruikers te
bevorderen, onder voorbehoud van aanvullende voorwaarden en beperkingen die zullen worden
meegedeeld aan in aanmerking komende klanten wanneer een dergelijke uitzondering wordt verleend.
Kwalificerende verlengingsdatum. De Kwalificerende verlengingsdatum is (alleen) de eerste
verlengingsdatum op of na de Startdatum van de aanbieding die plaatsvindt voor een Gekwalificeerde
aanbieding. Elke verlengingsdatum na de eerste die volgt op de Startdatum van de aanbieding wordt
gedefinieerd als een “Niet-kwalificerende verlenging”. Als u de Zakelijke inruilaanbieding voor meerdere
gebruikers op de in aanmerking komende verlengingsdatum aanneemt, komt u in aanmerking voor het
Twee-voor-één-aanbiedingsvoordeel. Als u de aanbieding op een volgende Niet-kwalificerende
verlengingsdatum aanneemt, ontvangt u geen Twee-op-één-aanbiedingsvoordeel, maar komt u mogelijk
in aanmerking voor het Eén-op-één-aanbiedingsvoordeel als het beschikbaar blijft op het moment van
een dergelijke Niet-kwalificerende verlenging. Stel bijvoorbeeld dat u een Gekwalificeerde aanbieding
hebt die bestaat uit een 1-jarig abonnement Overstappen op een abonnement voor meerdere gebruikers
voor 10 plaatsen voor AutoCAD. Dat abonnement is aangeschaft op 10 september 2019. De
Kwalificerende verlengingsdatum voor dat abonnement zou de eerste verlengingsdatum na de
Startdatum van de aanbieding van 7 augustus 2020 zijn. In dit geval zou de datum 10 september 2020 zijn.
Als u de Zakelijke inruilaanbieding voor meerdere gebruikers NIET aanneemt wanneer u verlengt op 10
september 2020, komt het betreffende abonnement niet langer in aanmerking voor het Twee-voor-éénaanbiedingsvoordeel en bij volgende verlengingen komt het mogelijk alleen in aanmerking voor het Eénop-één-aanbiedingsvoordeel, indien beschikbaar op dat moment bij Autodesk.
Twee-voor-één-aanbiedingsvoordeel. Het Twee-voor-één-aanbiedingsvoordeel verwijst naar de
mogelijkheid om iedere individuele plaats van de Gekwalificeerde aanbieding in te ruilen voor twee (2)
Nieuwe aanbiedingen in overeenkomst met de toepasselijke voorwaarden.

Eén-op-één-aanbiedingsvoordeel. Het Eén-op-één-aanbiedingsvoordeel verwijst naar de mogelijkheid
om iedere individuele plaats van de Gekwalificeerde aanbieding in te ruilen voor één (1) Nieuwe
aanbieding, onder voorbehoud van de toepasselijke vereisten.

III. Profiteren van de Zakelijke aanbiedingen van het type “Twee-voor-één” (en "Eén-voor-één" indien
van toepassing).
Bij Gekwalificeerde aanbiedingstypen die worden ingeruild op de toepasselijke Kwalificerende
verlengingsdatum komt u in aanmerking voor het Twee-voor-één-aanbiedingsvoordeel, onder
voorbehoud van de aanvullende vereisten, voorwaarden en beperkingen die in deze Paragraaf zijn
uiteengezet voor elk Gekwalificeerd aanbiedingstype. Bij de Gekwalificeerde aanbiedingstypen
Gekoppeld onderhoud en Overstappen op een abonnement voor meerdere gebruikers die NIET zijn
ingeruild op de toepasselijke in aanmerking komende verlengingsdatum, maar later worden ingeruild op
het moment van een Niet-kwalificerende verlenging, komt u in aanmerking voor de Eén-op-éénaanbiedingsvoordeel, onder voorbehoud van de aanvullende vereisten, voorwaarden en beperkingen die
in deze Paragraaf zijn uiteengezet voor elk Gekwalificeerd aanbiedingstype. Houd er rekening mee dat er
geen Eén-op-één-aanbiedingsvoordeel is voor het Standaard gekwalificeerde aanbiedingstype voor
meerdere gebruikers.
A. Aanvullende vereisten voor Gewone inruilacties voor meerdere gebruikers.
Wanneer u een Gewone gekwalificeerde aanbieding voor meerdere gebruikers inruilt, ofwel in ruil voor
het Eén-op-één-aanbiedingsvoordeel ofwel voor het Twee-voor-één-aanbiedingsvoordeel, zijn de
volgende aanvullende bepalingen van toepassing.
Elke nieuwe aanbieding die u ontvangt, is een "Overstapabonnement" zoals vermeld in de
Autodesk-gebruiksvoorwaarden
en
hier
specifieker
gedefinieerd:
https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/access-use/subscriptionofferings#switched
De abonnementsvoordelen voor elk van uw Gekwalificeerde aanbiedingen zijn "Oorspronkelijke
abonnementsvoordelen" zoals gedefinieerd in de voorwaarden in de link. In overeenstemming
met de Gebruiksvoorwaarden en de voorwaarden voor Overstapabonnementen eindigen uw
Oorspronkelijke abonnementsvoordelen, inclusief maar niet beperkt tot de Eerdere
versierechten, 30 dagen na de Gekwalificeerde verlengingsdatum, en in geen geval mag u
tegelijkertijd beide Oorspronkelijke abonnementsvoordelen en alle bijbehorende Nieuwe
aanbiedingen en gerelateerde voordelen gebruiken.
De Eerdere versierechten voor uw Nieuwe aanbieding omvatten alleen die versies van de nieuwe
aanbieding die worden vermeld in de toepasselijke Lijst met in aanmerking komende producten, zoals
hier beschreven in de Gebruiksvoorwaarden: https://www.autodesk.com/company/terms-ofuse/nl/subscription-benefits#version. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Voorwaarden van de
aanbieding of de voorwaarden van het Overstapabonnement die hierboven zijn gekoppeld en de
beschrijving van de Abonnementsvoordelen die hierboven is gekoppeld, gelden de Voorwaarden van
de aanbieding of de voorwaarden van het Overstapabonnement, waar van toepassing.

Voorbeeld: Als u op de Startdatum van de aanbieding een Gekwalificeerde aanbieding hebt die
bestaat uit een Gewoon AutoCAD-abonnement voor 10 plaatsen voor meerdere gebruikers, u zich
op een Kwalificerende verlengingsdatum bevindt en ervoor kiest om alle 10 plaatsen voor meerdere
gebruikers in te ruilen voor 20 AutoCAD-abonnementen voor één gebruiker, zouden uw Eerdere
versierechten beperkt zijn tot die versies van AutoCAD die vermeld staan op de toepasselijke Lijst
met in aanmerking komende eerdere versies van producten die in de gekoppelde
Gebruiksvoorwaarden van Autodesk staan op het moment van aankoop, wat in het algemeen de
huidige versie is op het moment van aankoop en vijf versies terug (als AutoCAD 2021 bijvoorbeeld
de huidige versie is, zouden de beschikbare eerdere versies 2020, 2019, 2018, 2017 en 2016 zijn).
B. Aanvullende vereisten voor inruilacties van het type Overstappen op een abonnement voor
meerdere gebruikers.
Wanneer u een Gekwalificeerde aanbieding van het type Overstappen op een abonnement voor
meerdere gebruikers inruilt, ofwel in ruil voor het Eén-op-één-aanbiedingsvoordeel ofwel voor
het Twee-voor-één-aanbiedingsvoordeel, zijn de volgende aanvullende bepalingen van
toepassing.
Elke nieuwe aanbieding die u ontvangt, is een "Overstapabonnement" zoals vermeld in de
Autodesk-gebruiksvoorwaarden
en
hier
specifieker
gedefinieerd:
https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/access-use/subscriptionofferings#switched
De abonnementsvoordelen voor elk van uw Gekwalificeerde aanbiedingen zijn "Oorspronkelijke
abonnementsvoordelen" zoals gedefinieerd in de voorwaarden in de link. In overeenstemming
met de Gebruiksvoorwaarden en de voorwaarden voor Overstapabonnementen eindigen uw
Oorspronkelijke abonnementsvoordelen, inclusief maar niet beperkt tot de Eerdere
versierechten, 30 dagen na de Gekwalificeerde verlengingsdatum, en in geen geval mag u
tegelijkertijd beide Oorspronkelijke abonnementsvoordelen en alle bijbehorende Nieuwe
aanbiedingen en gerelateerde voordelen gebruiken.
Tenzij anders schriftelijk overeengekomen door Autodesk, omvatten de Eerdere versierechten
voor uw Nieuwe aanbieding alleen die versies die worden vermeld in de toepasselijke Lijst met in
aanmerking komende producten, zoals hier beschreven in de Gebruiksvoorwaarden:
https://www.autodesk.com/company/terms-of-use/nl/subscription-benefits#version. In geval
van tegenstrijdigheid tussen de Voorwaarden van de aanbieding of de voorwaarden van het
Overstapabonnement die hierboven zijn gekoppeld en de beschrijving van de
Abonnementsvoordelen die hierboven is gekoppeld, gelden de Voorwaarden van de aanbieding
of de voorwaarden van het Overstapabonnement, waar van toepassing.
Voorbeeld: Als u op de Startdatum van de aanbieding een Gekwalificeerde aanbieding hebt die
bestaat uit een AutoCAD-abonnement van het type Overstappen op een abonnement voor
meerdere gebruikers voor 10 plaatsen, u zich op een Kwalificerende verlengingsdatum bevindt en
u ervoor kiest om alle 10 plaatsen voor meerdere gebruikers in te ruilen voor 20 AutoCADabonnementen voor één gebruiker, zouden uw Eerdere versierechten beperkt zijn tot die versies
van AutoCAD die vermeld staan op de toepasselijke Lijst met in aanmerking komende eerdere
versies van producten die in de gekoppelde Gebruiksvoorwaarden van Autodesk staan op het

moment van aankoop, wat in het algemeen de huidige versie is op het moment van aankoop en
vijf versies terug (als AutoCAD 2021 bijvoorbeeld de huidige versie is, zouden de beschikbare
eerdere versies 2020, 2019, 2018, 2017 en 2016 zijn). Elk recht verleend onder de hierboven
gelinkte voorwaarden voor een aanbieding van het type Overstappen op een abonnement die het
gebruik van Oudere eerdere versies toestaat, zoals die term is gedefinieerd in de
aanbiedingsvoorwaarden voor Overstappen op een abonnement, eindigt op de ingangsdatum van
uw Inruilactie voor meerdere gebruikers.
C. Aanvullende vereisten voor inruilacties voor Gekoppeld onderhoud.
Wanneer u een plaats van een Gekwalificeerde aanbieding van het type Gekoppeld onderhoud
inruilt, ofwel in ruil voor het Eén-op-één-aanbiedingsvoordeel ofwel voor het Twee-voor-éénaanbiedingsvoordeel, zijn de volgende aanvullende bepalingen van toepassing. Elke Nieuwe
aanbieding die u ontvangt, is een "vervanging van" uw Gekwalificeerde aanbieding Gekoppeld
onderhoud onder de toepasselijke Licentie- en serviceovereenkomst van Autodesk ("LSA"). Onder
de Licentie- en serviceovereenkomst moet u alle kopieën van de aanbieding Gekoppeld
onderhoud en alle bijbehorende voordelen van het onderhoudsplan, inclusief maar niet beperkt
tot eerdere versies, binnen 120 dagen na de Gekwalificeerde verlengingsdatum verwijderen en
vernietigen of terugsturen naar Autodesk of de wederverkoper van wie ze zijn verkregen.
Licentieen
serviceovereenkomst:
https://www.autodesk.com/company/legal-noticestrademarks/software-license-agreements-legacy
Tenzij anders schriftelijk overeengekomen door Autodesk, omvatten de Eerdere versierechten vanaf de
Startdatum van uw Nieuwe aanbieding alleen die versies die worden vermeld in de toepasselijke Lijst
met in aanmerking komende producten, zoals hier beschreven in de Gebruiksvoorwaarden:
https://www.autodesk.com/company/terms-of-use/nl/subscription-benefits#version
Voorbeeld: Als u op de Startdatum van de aanbieding een Gekwalificeerde aanbieding hebt die
bestaat uit een AutoCAD-abonnement van het type Gekoppeld onderhoud voor 10 plaatsen, u zich
op een Kwalificerende verlengingsdatum bevindt en u ervoor kiest om alle 10 plaatsen voor
Gekoppeld onderhoud in te ruilen voor 20 AutoCAD-abonnementen voor één gebruiker, zouden uw
Eerdere versierechten beperkt zijn tot die versies van AutoCAD die vermeld staan op de
toepasselijke Lijst met in aanmerking komende eerdere versies van producten die in de gekoppelde
Gebruiksvoorwaarden van Autodesk staan op het moment van aankoop, wat in het algemeen de
huidige versie is op het moment van aankoop en vijf versies terug (als AutoCAD 2021 bijvoorbeeld
de huidige versie is, zouden de beschikbare eerdere versies 2020, 2019, 2018, 2017 en 2016 zijn).
Bovendien gaat u ermee akkoord dat (i) elke permanente licentie of andere rechten bij en op een
Gekwalificeerde aanbieding voor Gekoppeld onderhoud die wordt ingeruild in overeenstemming met
deze Aanbiedingsvoorwaarden 120 dagen na de toepasselijke inruildatum wordt beëindigd, (ii) u
hierbij instemt met een dergelijke beëindiging zonder verdere kennisgeving van Autodesk, (iii) u
daarna geen Gelicentieerde materialen meer mag installeren, openen of anderszins gebruiken (zoals
gedefinieerd in de toepasselijke Licentie- en serviceovereenkomst) onder de voorwaarden van die
beëindigde licentie voor uw Gekwalificeerde aanbieding voor Gekoppeld onderhoud, (iv) u op geen
enkel moment toegang zult krijgen tot uw Gekwalificeerde aanbieding voor Gekoppeld onderhoud
(inbegrepen, maar niet beperkt tot software die valt onder de permanente licentie of eventuele

bijbehorende onderhoudsvoordelen) en tegelijkertijd uw Nieuwe aanbieding gedurende deze periode
van 120 dagen en (iv) uw rechten voor toegang tot en gebruik van de Nieuwe aanbieding uitsluitend
worden beheerst door de Gebruiksvoorwaarden.

IV. Inruilaanbieding onderhoud. Op 6 mei 2020 eindigt de aanbieding Overstappen naar een
abonnement. Op 7 mei 2020 zal Autodesk een nieuwe aanbieding introduceren genaamd de
"Inruilaanbieding onderhoud". De Inruilaanbieding voor onderhoud is van toepassing op het
aanbiedingstype Gekoppeld onderhoud en dergelijke door Autodesk toegestane andere soorten
onderhoudsaanbiedingen (bijv. losstaande permanente softwarelicenties bij een Onderhoudsplan). De
Inruilaanbieding voor onderhoud wordt beheerst door dezelfde voorwaarden als voorheen bij de
aanbieding Overstappen op een abonnement. U kunt die voorwaarden hier vinden:
https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/move-to-subscription-terms-andconditions#after-aug-1
Autodesk behoudt zich het recht voor om de Inruilaanbieding voor onderhoud op elk gewenst moment te
wijzigen of beëindigen. Er kunnen aanvullende voorwaarden en beperkingen van toepassing zijn.
Raadpleeg de voorwaarden van het Autodesk-programma Overstap naar genoemde gebruiker voor
details, hier te vinden:
https://www.autodesk.com/campaigns/transition-to-named-user/terms-and-conditions

V. Disclaimer. AUTODESK VERSTREKT EN U ONTVANGT GEEN GARANTIES, VERKLARINGEN,
VOORWAARDEN OF VERPLICHTINGEN VAN ENIGE AARD, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET BETREKKING
TOT DE INRUILAANBIEDING VOOR MEERDERE GEBRUIKERS OF DE GEVOLGEN ERVAN OP UW BESTAANDE
ABONNEMENT OF ONDERHOUDSVOORDELEN, VOOR ZOVER VAN TOEPASSING. DEZE
AANBIEDINGSVOORWAARDEN VERVANGEN ALLE VOORAFGAANDE OVEREENKOMSTEN, AFSPRAKEN,
ONDERHANDELINGEN EN BESPREKINGEN, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, VAN DE PARTIJEN EN ER ZIJN
GEEN GARANTIES, VERKLARINGEN OF ANDERE OVEREENKOMSTEN TUSSEN DE PARTIJEN IN VERBAND
MET DE INRUILAANBIEDING VOOR MEERDERE GEBRUIKERS.

VI. Duur en beëindiging; Gevolgen van beëindiging. Deze Inruilaanbieding voor meerdere gebruikers
begint op de Startdatum van de aanbieding en duurt totdat de aanbieding wordt beëindigd door Autodesk
in overeenstemming met deze Paragraaf. Autodesk kan de Inruilaanbieding voor meerdere gebruikers op
elk moment wijzigen of beëindigen, met of zonder kennisgeving. Wijzigingen van de Inruilaanbieding voor
meerdere gebruikers zijn niet met terugwerkende kracht van toepassing en hebben geen invloed op
inruilacties die zijn voltooid vóór de Startdatum van een dergelijke wijziging.

VII. Aanvullende voorwaarden. Niets in deze Aanbiedingsvoorwaarden beperkt op enige wijze het recht
van Autodesk om software, webservices, aanbiedingen en aanbiedingstypen of andere bedrijfsmodellen
te wijzigen of stop te zetten. Mogelijk zijn niet alle voordelen en aanschafmogelijkheden voor alle software

of webservices in alle talen en/of locaties beschikbaar. Voor toegang tot webservices is een
internetverbinding vereist. De toegang tot webservices is onderworpen aan de geografische beperkingen
die in de Gebruiksvoorwaarden worden genoemd. Resellers van Autodesk zijn onafhankelijk en zijn vrij
om hun eigen prijzen vast te stellen. De werkelijke verkoopprijs wordt bepaald door de reseller die door
de klant is gekozen en is onderhevig aan wisselkoersschommelingen. De geadverteerde kortingen en
besparingen en soortgelijke financiële aanbiedingen zijn gebaseerd op de Adviesprijs van Autodesk
(exclusief belasting) van de gespecificeerde producten. De Adviesprijs van Autodesk wordt alleen ter
referentie gebruikt en wordt mogelijk niet in uw lokale valuta weergegeven.

