Actievoorwaarden:
●

Dit specifieke deel van deze Actievoorwaarden (“Specifieke Actievoorwaarden”) is samen
met de Algemene Actievoorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van toepassing op de
door Visma Software BV (hierna: “Visma Software”) georganiseerde actie
Mamut-migratiebonus (de “Actie”).

●

Deze actie is uitsluitend van toepassing voor Mamut-klanten die overstappen naar een
van de cloudoplossingen van Visma Software: Brincr, Visma eAccounting of Visma.net.

●

De actie eindigt op 1 maart 2023.

●

Om gebruik te kunnen maken van de actie, en daarmee in aanmerking te komen voor
een bonus, dient de deelnemer te voldoen aan de Specifieke en Algemene
Actievoorwaarden (zoals hieronder opgenomen)

Migreren naar

Migreren voor 1 september 2022

Migreren voor 1 maart 2023

Visma eAccounting

€ 100,--

€ 50,--

Brincr Business / Enterprise

€ 300,--

€ 150,--

Brincr Ultimate / Global
Visma.net ERP

€ 1000,--

€ 500,--

●
●
●

De bonus wordt uitgekeerd door middel van een (Mamut-)creditfactuur na een succesvolle
migratie (te beoordelen door de deelnemer samen met Visma Software)
De bonus is alleen geldig bij migraties naar vergelijkbare oplossingen (bijvoorbeeld Mamut
E5 naar Brincr Ultimate / Global of Visma.net), dit ter beoordeling van Visma
Als deelnemer gebruik gaat maken (overstapt) naar meerdere cloudoplossingen van Visma
Software dan ontvangt hij de migratiebonus over één product, berekend over het hoogste
bedrag. Als deelnemer bijvoorbeeld overstapt naar naar Visma eAccounting en Brincr
Business/Enterprise, dan is de maximale bonus € 300,--

ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN VISMA SOFTWARE BV
1.

Toepasselijkheid
●

Dit algemene deel van deze Actievoorwaarden (“Algemene Actievoorwaarden”) en de
Specifieke Actievoorwaarden (tezamen de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op
alle door Visma Software te organiseren promotionele kansspelen, prijsvragen en andere
acties.

●

De deelnemer verklaart zich door deelname aan de Actie akkoord met deze
Actievoorwaarden.

●

Visma Software kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, de
Actievoorwaarden gedurende de looptijd van de Actie zonder opgaaf van reden wijzigen
of aanpassen, alsook de Actie wijzigen, aanpassen of stopzetten.

2.

Aanbieder

De Actie wordt, tenzij anders vermeld, georganiseerd door:
Visma Software BV, H.J.E. Wenckebachweg 200, 1096 AS te Amsterdam

