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Bestelformulier X POS plus licentie : regulier 
 
Middels dit formulier kunt u X POS plus of onderdelen van X POS plus bestellen. 
Dit formulier kunt u ons per post opsturen. 

 

 

Ten name van: 

 
Bedrijfsnaam  

 

Contactpersoon  
Voorletters + achternaam 

 

Contactpersoon 
Functienaam/omschrijving 

 

Straat  

Postcode + woonplaats  

Telefoonnummer  

Telefoonnummer BGG  

Emailadres (tevens login voor de website)  

Branche  

_ bruingoed / witgoed 

_ grijsgoed (= computerwinkel) 

_ internetwinkel 

_ kleding 

_ horeca 

_ overige nl. _____________________________ 
Hoe heeft u ons gevonden ? 

(Als via internet, via welke website) 
 

 

 

Opmerkingen 
Mogelijkheid voor eventuele opmerkingen 
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X POS plus basispakket 
Inbegrepen in basispakket: 
-POS module: alle basisfunctionaliteit voor in een winkel, waaronder: 
 -kassamodule/facturatiemodule 

-relatiebeheer (klanten en leveranciers) 
-automatische (inkoop)prijsupdates via Martinic.net 

-inclusief MySQL pro OEM licentie voor 1 server (onbeperkt aantal users/  max 2 processoren) 
-inclusief licentie voor 1 werkplek 
-inclusief licentie voor 1 voorraadlokatie 
 Omschrijving Periode Prijs*** 

 X POS plus licentie basispakket eenmalig € 59,- 
Licentiekosten  per maand € 27,75 

 Updates ook op CDROM ipv alleen via internetsite per maand € 10,- 
 Handleiding + CDROM in dvd hoesje eenmalig € 49,- 

 

Extra licenties X POS plus 
U kunt X POS plus uitbreiden met extra licenties 

Aantal Omschrijving Periode Prijs*** 

 Extra X POS plus werkplek ** eenmalig € 99,- 

 Extra X POS plus voorraadlokatie* eenmalig € 199,- 
Extra X POS plus licentiekosten per voorraadlokatie*  per maand € 27,75 

 

Opties X POS plus 
U kunt X POS plus uitbreiden met een aantal optionele modules 
 Omschrijving Periode Prijs*** 

 Module : artikelbeheer (artikelen kunnen gebruiken op facturen) eenmalig € 99,- 

 Module : voorraadbeheer (voorraden registreren van artikelen) eenmalig € 99,- 

 Module : Barcode herkenning artikelen / barcode labels printen eenmalig € 49,- 

 Module : Reparatie (registreren van inname en verwerking reparaties) eenmalig € 99,- 

 Module : RMA (retourneren defecte goederen leverancier) eenmalig € 149,- 

 Module : Kasopmaak (opmaken van de kas, incl munten tellen) eenmalig € 99,- 

 Module : Serienummer-registratie eenmalig € 49,- 

 Module : Importeren : artikelen / adressen eenmalig € 49,-  

 Module : Exporteren : verkopen / artikelen/ adressen eenmalig € 199,- 

 Module XML koppeling. per maand € 25,50 
 

Definities 
* voorraadlokatie: het is mogelijk om over meerdere voorraadlokaties per filiaal te beschikken. Voor elk filiaal 
is er minimaal één voorraadlokatie nodig. Per voorraadlokatie is het mogelijk om actuele voorraad, minimum 
voorraad, showroomvoorraad, defecte voorraad, RMA voorraad en gereserveerde voorraad bij te houden. 
** werkplek: computer waarop X POS plus geïnstalleerd is 
*** prijs: verkoopprijs exclusief BTW 
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Betaling licentiekosten 
Slechts één van de onderstaande antwoorden aankruisen: 

O  Ik wil graag maandelijks betalen middels automatische incasso.  
Wanneer wij binnen 14 dagen na dagtekening de automatische incassomachtiging niet hebben ontvangen, gaan 
wij er van uit dat u jaarlijks wilt betalen. Een machtigingsformulier kunt u vinden op 
http://www.xposplus.nl/cms/bestellen/ 

O  Ik wil graag jaarlijks betalen, te weten op 1 januari ieder nieuw jaar, vooruit te betalen. 

 

Procedure  

1) Stuur dit formulier + uittreksel kvk (maximaal 2 maanden oud) naar POSWISE: 

Per post opsturen naar: 

POSWISE 

Westerspoor 1 

1687 AZ Wognum 

2) U ontvangt van ons de gebruikersovereenkomst en factuur retour. De 

gebruikersovereenkomst graag in tweevoud te ondertekenen en per post retourneren. 

3) Na ontvangst van uw in tweevoud getekende gebruikerovereenkomst, sturen wij u de 

inlogcodes voor de website, waarmee u X POS plus kunt downloaden. 

 

Ondertekening: 

 

Deze bestelling geldt telkens voor een termijn van 1 jaar. Voor de afloop van een termijn 

kunt u opzeggen, met in achtneming van de opzegtermijn van 3 maanden. 

 
Naam (in blokletters)  

 

Datum  

Handtekening  

 

 

 

 

 


