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Probeer de internetdiensten van Visma Software BV gratis uit!  

Tijdens de proefperiode kunt u onze diensten gratis gebruiken alvorens te beslissen of u ze al dan 

niet wilt aanschaffen. Er worden pas kosten in rekening gebracht zodra u de dienst hebt besteld. 

Beperkingen 

De dienst kan slechts voor een beperkte duur gratis worden gebruikt. De resterende duur van de 

proefperiode wordt binnen de dienst vermeld. Sommige functionaliteit is tijdens de proefperiode 

mogelijk niet beschikbaar. 

De producten en diensten van Visma Software BV zijn bestemd voor bedrijven en organisaties. Als u 

de diensten voor privédoeleinden wilt gebruiken, raden wij u aan om contact op te nemen met een 

leverancier die vergelijkbare producten en diensten voor consumenten aanbiedt. 

Ondersteuning 

Voor vragen over het gebruik van de diensten kunt u in het programma terecht in het Support panel 

dat u opent door de knop met het vraagteken te kiezen. Als u liever met een van onze medewerkers 

wilt praten, kunt u tijdens kantooruren bellen met onze technische ondersteuning op 020 26 26 926 

of gebruik maken van de chat functie vanuit het Support panel. Ook kunt u terecht op 

nl.visma.com/eaccounting. 

Een paar belangrijke opmerkingen 

U bent als enige verantwoordelijk voor alle ingevoerde materiaal en gegevens die bij het gebruik van 

de dienst worden ingevoerd of naar de dienst worden geüpload door u of iemand anders die 

gekoppeld is aan het gebruikersaccount dat wordt aangemaakt wanneer u uw proefperiode 

activeert. Het is niet toegestaan: 

• Valse facturen aan te maken en te verspreiden onder het voorwendsel dat het om echte facturen 

gaat, de zogenaamde spookfacturen. 

• Materiaal en gegevens  te uploaden die in strijd zijn met de wet- en regelgeving, zoals de 

privacywetgeving of het auteursrecht. 

• Onethische materialen of gegevens te uploaden, dan wel materiaal en gegevens die als 

aanstootgevend, obsceen, discriminerend, seksistisch of immoreel zouden kunnen worden 

beschouwd. 

 

Als u deze regels of een van de andere voorwaarden ten aanzien van de proefperiode overtreedt, 

heeft Visma Software BV het recht om uw account direct te deactiveren. 

Privacy 

Uw persoonsgegevens zullen door Visma Software BV worden verwerkt met het doel om u tijdens 

uw proefperiode een prettige gebruikservaring te bieden. Naast tips en trucs kunnen wij u informatie 

over producten en diensten van onze partners of andere bedrijfsonderdelen van de Visma Groep 

aanbieden. De persoonsgegevens die wij verzamelen kunnen ook worden verwerkt voor 

analysedoeleinden, het verbeteren van de gebruikservaring, het personaliseren van berichten of het 

verzenden van advertenties en informatie. 

Visma Software BV verwerkt persoonsgegevens altijd in overeenstemming met de Wet bescherming 

persoonsgegevens (Wbp) en waar van toepassing andere relevante wetgeving. Persoonsgegevens 

worden niet langer opgeslagen dan nodig is voor het beoogde doel. 

Meer informatie over de manier waarop Visma persoonsgegevens verwerkt is te vinden op 

http://nl.visma.com/meer-informatie/algemeen/disclaimer-privacy-statement/ 


