
  

 

BIJLAGE 1 van EUSA 
 

FACTURERING, RESTITUTIE EN VERLENGINGSBELEID 

 
KOSTEN EN HEFFINGEN VOOR AVETTA DIENSTEN; VERLENGING 
ALS U ZICH INSCHRIJFT OP AVETTADIENSTEN, BETAALD U AVETTA 

ACTIVERINGSKOSTEN VIA DE CREDITCARD OF BANKREKENING DIE U AAN AVETTA 

VERSTREKT ("Betaalrekening"), EN AVETTA BEWAART UW 

BETAALREKENINGINFORMATIE. TENZIJ U UW ABONNEMENT ANNULEERT, WORDEN 

KOSTEN AUTOMATISCH IN REKENING GEBRUIKT OP UW BETAALREKENINGDE IN DE 

VOLGENDE GEVALLEN: 

• UW ABONNEMENT WORDT ELKE 12 MAANDEN VANAF DE DATUM VAN UW 
ORIGINELE INSCHRIJVING OP AVETTADIENSTEN AUTOMATISCH VERLENGT EN 
KOSTEN WORDEN AUTOMATISCH IN REKENING GEBRACHT OP UW 
BETAALREKENING, TENZIJ U TEN MINSTE 30 DAGEN VOOR UW 
VERLENGINGSDATUM CONTACT OPNEEMT MET AVETTA OM UW ACCOUNT THE 
ANNULEREN. 
 

• Avetta's jaarlijkse kosten zijn te zien op de Faciliteitenpagina, die U kunt bekijken 

voordat u de registratie voltooid. 
 

• KOSTEN OP UW BETALINGREKENING WORDEN AUTOMATISCH IN REKENING 
GEBRACHT IEDERE KEER DAT: 

o UW ABONNEMENT UPGRADE DOOR HET TOEVOEGEN VAN EEN NIEUWE 
KLANTENSITE OF PRODUCT. 

o UW ABONNEMENT IS GE-ÜPGRADE DOOR EEN KLANT DIE UW 
SELECTEERD VOOR HUN GOEDGEKEURDE LEVERANCIERSLIJST. 

o EEN KLANT AVETTA INFORMEERT DAT U ONDERDEEL UITMAAKT VAN 
DIE KLANT HAAR SUPPLY CHAIN. 

 
U bevestigd en instemt dat alle klanten van Avetta die deel uitmaken van het Avetta Netwerk Uw 
account mogen toevoegen aan de "Goedgekeurde Leverancierslijst" van een dergelijke Klant. Dit 
veroorzaakt een e-mailmelding naar Uw hoofdgebruiker, waarin staat welke Klant U heeft 
toegevoegd aan zijn Goedgekeurde Leverancierslijst en op welk tijdstip. Als U niet wenst dat Uw 
account verbonden is met die Klant, kunt u Uw account van hun Goedgekeurde Leverancierslijst 
verwijderen door contact op te nemen met Avetta. In dat geval ontvangt de Klant een melding dat 
U heeft gevraagd om te worden verwijderd uit de Goedgekeurde Leverancierslijst van die Klant. 
Als u Avetta niet vraagt om U te verwijderen van de Klantlijst binnen 7 dagen na een dergelijke 
melding, zullen automatisch kosten in rekening worden gebracht op uw Betaalrekening zoals 
hierboven beschreven in Bijlage 2 "Restitutiebeleid voor Leveranciers". 

ALS UW BETAALREKENINGINFORMATIE VERANDERT, MOET U CONTAC TOPNEMEN 
MET AVETTA OP 949-936-4500 OM UW BETAALREKENINGINFORMATIE BIJ TE WERKEN. 
ALS AVETTA NIET IN STAAT IS OM KOSTEN OP UW BETAALREKENING TE 
VERWEREKEN, ZAL UW ABONNEMENT WORDEN BEËINDIGD AAN HET EINDE VAN DE 
HUIDIGE ABONNEMENTSPERIODE. 
 

KLANTBETALINGSPROGRAMMA  
Avetta biedt ook een programma aan waarin de Klant kan kiezen om te betalen voor 
Leveranciersregistratie en abonnementskosten ("Klantbetalingsprogramma"). Het 
Klantbetalingsprogramma wordt enkel beschikbaar gesteld als de klant hiervoor kiest, voor de 
termijn die de klant verkiest en voor alle Leveranciers op de Leverancierslijst van de Klant. Als u 



  

 

niet wenst dat uw account verbonden is met die Klant, kunt u uw account van hun goedgekeurde 
leverancierslijst verwijderen door contact op te nemen met Avetta. In dat geval ontvangt de klant 
een melding dat u heeft gevraagd om te worden verwijderd uit de goedgekeurde leverancierslijst 
van die klant. Als u niet wenst dat uw account verbonden is met die klant, kunt u uw account van 
hun goedgekeurde leverancierslijst verwijderen door contact op te nemen met Avetta. In dat 
geval ontvangt de klant een melding dat u heeft gevraagd om te worden verwijderd uit de 
goedgekeurde leverancierslijst van die klant. 

 

KUNDENZAHLUNGSPROGRAMM  
Avetta bietet auch ein Programm an, bei dem der Kunde die Registrierungs- und 
Abonnementgebühren der Zulieferer bezahlt („Kundenzahlungsprogramm“). Das 
Kundenzahlungsprogramm wird ausschließlich im Ermessen des Kunden, für die vom Kunden 
gewählte Zeit und für bestimmte oder alle Zulieferer auf der Lieferantenliste des Kunden 
angeboten. Wenn Sie Ihr Konto nicht mit diesem Kunden verknüpfen möchten, können Sie Ihr 
Konto aus der Liste der zugelassenen Lieferanten entfernen, indem Sie sich an Avetta wenden. 
In diesem Fall wird der Kunde darüber informiert, dass Sie beantragt haben, aus der Liste der 
zugelassenen Lieferanten dieses Kunden entfernt zu werden. Wenn Sie Ihr Konto nicht mit 
diesem Kunden verknüpfen möchten, können Sie Ihr Konto aus der Liste der zugelassenen 
Lieferanten entfernen, indem Sie sich an Avetta wenden. In diesem Fall wird der Kunde darüber 
informiert, dass Sie beantragt haben, aus der Liste der zugelassenen Lieferanten dieses Kunden 
entfernt zu werden. 

 
 

VOORHEFFING VAN BELASTINGEN 
Alle toepasselijke belastingen met betrekking tot betalingen die verschuldigd zijn aan Avetta 
onder de voorwaarden van deze Overeenkomst, zijn uw verantwoordelijkheid en worden door u 
namens Avetta ingehouden wanneer u de abonnementskosten aan Avetta betaalt. 
 
Het is uw plicht om Avetta te voorzien van een kopie van uw belastingaangifte om te bewijzen dat 
belastingbetalingen correct zijn afgehandeld namens Avetta. 
 
Indien u nalaat belastingbetalingen in te houden of in te dienen bij de desbetreffende 
belastingautoriteiten en dit leidt tot een boete, toeslagen of afwijzing van een belastingaftrek zal 
uw enige verplichting zijn, en dient u Avetta schadeloos te stellen voor alle kosten, uitgaven, en 
boetes die het oploopt als gevolg van een dergelijk falen. 

 

RESTITUTIEBELEID 
Leverancier heeft recht op volledige restitutie van de Abonnementskosten enkel in geval van 

kosten die onopzettelijke dubbel of foutief in rekening zijn gebracht op de 

Leveranciersbetaalrekening. Bijvoorbeeld, Leverancier is 

Abonnementskosten zijn restitueerbaar als Leverancier haar Abonnement annuleert en 
Avetta schriftelijk op de hoogte stelt van dergelijke annulering binnen zeven dagen van 
inschrijving op Avettadiensten. Activatiekosten zijn niet restitueerbaar. 
 

Restituties worden niet gegeven na betaling van verlengingskosten. Het is de Leverancier's 

verantwoordelijkheid om contact op te nemen met Avetta en deactivatie van lidmaatschap te 

verzoeken 30 dagen vóór de Lidmaatschap Abonnementverlengingsdatum - te vinden op de 

Wijzig Account pagina - mocht de Leverancier ervoor kiezen om het Abonnement op 

Avettadiensten niet te verlengen. 



  

 

Leverancier is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de e-mailgegevens van de Leverancier 

correct en actueel zijn. 

Restitities worden betaald gebruikmakend van dezelfde methode waarmee Leverancier betaald 

heeft - Bijvoorbeeld, als Leverancier een creditcard heeft gebruikt om te betalen, dan wordt elke 

restitutie (mits van toepassing) op diezelfde creditcard afgegeven. 

 

 


