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ABONNEMENTEN 
DIENSTENMODULE 3 

VERSIE: 1.0 
VERSIEDATUM: 21/11/2021 

 
Thomas heeft algemene voorwaarden van Thomas opgemaakt voor het leveren van bepaalde oplossingen aan de Accounthouder (de "Algemene Voorwaarden"). 
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk Order of Bestelling geplaatst door de Accounthouder. Bijkomend zijn, voor de aankoop van specifieke 
Oplossingen, de specifieke  voorwaarden van toepassing op de respectievelijke Dienstenmodule (de "Dienstenmodulevoorwaarden") van toepassing. 

Deze Dienstmodulevoorwaarden zijn van toepassing op en regelen de voorwaarden met betrekking tot het gebruik door de Accounthouder van en de toegang tot de 
Online Abonnementsdiensten (zoals hieronder omschreven). Deze Dienstmodulevoorwaarden zijn een toevoeging op de Algemene Voorwaarden. In geval van 
conflict, dubbelzinnigheid of discrepantie tussen de Algemene Voorwaarden en deze Dienstmodulevoorwaarden, hebben de Dienstenmodulevoorwaarden van 
toepassing op de bestelling voorrang. 

1. DEFINITIES 

1.1 Alle met hoofdletter geschreven begrippen in deze Dienstmodulevoorwaarden hebben de betekenis die daaraan wordt gegeven in de Algemene Voorwaarden, 
tenzij hieronder anders wordt bepaald. 

"Abonnement" betekent het jaarlijkse abonnement dat door de Accounthouder wordt aangekocht voor het gebruik van en/of toegang door Platformgebruikers 
tot Online Abonnementsdiensten in overeenstemming met deze Dienstmodulevoorwaarden; 

"Abonnementsperiode" betekent een periode van 12 maanden, ofwel de Initiële Abonnementsperiode ofwel elke daaropvolgende Vernieuwde 
Abonnementsperiode; 

"Abonnementstegoed" heeft de betekenis zoals bepaald in clausule 5.1;  

"Initiële Abonnementsperiode" betekent de periode van 12 maanden vanaf de datum waarop een Abonnement aanvangt; 

"Online Abonnementsdiensten" betekent de toegang tot en het gebruik van de verschillende Oplossingen en aanverwante diensten die Thomas levert via het 
Thomas-Platform, de Thomas-Website of via het gebruik van het Thomas-systeem waar de Accounthouder een Abonnement heeft gekocht in overeenstemming 
met deze Dienstmodulevoorwaarden; en 

"Vernieuwde Abonnementsperiode" heeft de betekenis zoals bepaald in clausule 3.1(b). 

2. ONLINE ABONNEMENTSDIENSTEN 

2.1 De Accounthouder dient te beschikken over een bestaande en geldige Platformlicentie om een Abonnement te kopen in overeenstemming met deze 
Dienstmodulevoorwaarden. 

2.2 Onder voorbehoud van de aankoop door de Accounthouder van een Abonnement in overeenstemming met deze Dienstmodulevoorwaarden en de beperkingen 
uiteengezet in dit artikel, verleent Thomas hierbij aan de Accounthouder een niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht, zonder recht op toekenning van 
sub-licenties, op toegang tot en/of gebruik van de Online Abonnementsdiensten tijdens de Abonnementsperiode, uitsluitend voor de interne bedrijfsvoering 
van de Accounthouder. 

2.3 Thomas zal redelijke inspanningen leveren om de Online Abonnementsdiensten 24 uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar te stellen, met dien verstande 
dat: 
(a) deze beschikbaarheid geen gepland of niet-gepland onderhoud op het Thomas-Platform omvat dat Thomas te allen tijde kan uitvoeren en waarbij Thomas 

redelijke inspanningen zal leveren om de Accounthouder vooraf in kennis te stellen van dergelijke niet-beschikbaarheid; en 
(b) de Accounthouder een voldoende snelle en betrouwbare internetverbinding heeft en gebruik maakt van een browseromgeving die voldoet aan de 

richtlijnen van Thomas zoals die van tijd tot tijd worden gepubliceerd op de Thomas-Website en die het downloaden van extra browserplug-ins kan 
vereisen om toegang mogelijk te maken en waarbij Thomas niet verantwoordelijk is voor die externe plug-ins en de Accounthouder verantwoordelijk is 
voor de naleving van licentieovereenkomsten en andere voorwaarden die erop van toepassing kunnen zijn. 

3. ABONNEMENTSPERIODE EN VERNIEUWINGEN 

3.1 De duur van een Abonnement: 
(a) loopt gedurende een Initiële Abonnementsperiode; en 
(b) met inachtneming van clausule 3.2, wordt automatisch verlengd voor verdere perioden van 12 maanden ("Vernieuwde Abonnementsperiode"), aan het 

einde van de Initiële Abonnementsperiode of een eventuele Vernieuwde Abonnementsperiode. 
3.2 De Accounthouder moet Thomas uiterlijk 30 dagen vóór het einde van de desbetreffende Abonnementsperiode per brief of per e-mail op de hoogte brengen 

van zijn voornemen om een Abonnement niet te vernieuwen. 

4. BEËINDIGING EN VERVAL VAN HET ABONNEMENT 

4.1 Indien een Platformlicentie vervalt of anderszins wordt beëindigd, of indien deze Dienstmodulevoorwaarden om welke reden dan ook worden beëindigd, zal 
elk Abonnement dat de Accounthouder heeft gekocht onder deze Dienstmodulevoorwaarden automatisch eindigen bij het verstrijken van de desbetreffende 
Platformlicentieperiode of op de datum van beëindiging van die Platformlicentie of Dienstmodule (zoals van toepassing). 

4.2 Indien de toegang van de Accounthouder tot het Thomas-Platform en/of de Platformlicentie door Thomas is geblokkeerd of geschorst krachtens deze 
Dienstmodulevoorwaarden, Dienstmodule 1 (Platformlicenties) en/of de Algemene Voorwaarden, zal elk Abonnement dat de Accounthouder onder deze 
Dienstmodulevoorwaarden heeft gekocht, automatisch worden geblokkeerd of opgeschort voor dezelfde duur van blokkering of schorsing als die van het 
Thomas-Platform en/of de Platformlicentie.  Zodra de periode van blokkering of schorsing voorbij is en de Accounthouder de toegang tot het Thomas-Platform 
en/of Platformlicentie hervat, blijft het Abonnement van kracht gedurende de rest van de desbetreffende Abonnementsperiode. 

5. ABONNEMENTSTEGOED 

5.1 Voor elk Abonnement dat door de Accounthouder wordt gekocht op basis van  deze Dienstmodulevoorwaarden, zal Thomas een Abonnementsgebruikstegoed 
toekennen dat de Accounthouder zal toestaan om gedurende de Abonnementsperiode voor een bepaald maximumbedrag aan Online Abonnementsdiensten te 
gebruiken en/of er toegang toe te krijgen (het "Abonnementstegoed"). Het Abonnementstegoed voor elke Abonnementsperiode zal door Thomas naar eigen 
goeddunken en in redelijkheid op de volgende basis worden berekend: 
(a) voor de Initiële Abonnementsperiode een schatting van het verwachte verbruik van de Online Abonnementsdienst; en 
(b) voor elke Vernieuwde Abonnementsperiode: een schatting van het verwachte verbruik van de Online Abonnementsdienst die gebaseerd zal zijn op het 

werkelijke verbruik van de Online Abonnementsdienst in de vorige Abonnementsperiode, 
ervan uitgaande  dat de Accounthouder tegenover Thomas het recht heeft om het toegekende Abonnementstegoed voor een bepaalde Abonnementsperiode 
aan te passen en dat Thomas hiermee rekening zal houden bij het nemen van  de definitieve beslissing over het toegekende Abonnementstegoed voor de 
desbetreffende Abonnementsperiode. 

5.2 Niettegenstaande artikel 5.1 en tenzij anders schriftelijk bevestigd  door Thomas, zal het Abonnementsverbruik door de Accounthouder in een 
Abonnementsperiode  niet  het Abonnementstegoed overschrijden. In het geval dat het verbruik van een Accounthouder op basis van het Abonnement het 
Abonnementstegoed in een Abonnementsperiode overschrijdt, dan heeft Thomas het recht (naar eigen goeddunken) het betreffende Abonnement op te 
schorten totdat of: 
(a) het Abonnement automatisch wordt vernieuwd in overeenstemming met artikel 3.1.2;  

of 
(b) partijen overeenkomen dat de Accounthouder een hoger Abonnementstegoed koopt in overeenstemming met artikel 6.1.b  
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5.3 Thomas garandeert niet de integriteit van enige Inhoud  in het  geval hij de toegang tot Online Abonnementsdiensten, Documentatie, Producten en/of het 
Thomas-Platform opschort in overeenstemming met artikel 5.2.  

6. ABONNEMENTSAANKOOP EN VERGOEDINGEN 

6.1 De Vergoedingen voor elk Abonnement aangekocht krachtens deze Dienstmodulevoorwaarden bestaan uit en worden als volgt berekend: 
(a) wat betreft het Abonnementstegoed voor elke Abonnementsperiode, een jaarlijks te betalen bedrag naar evenredigheid te voldoen op maandbasis (door 

domiciliëring zodra Thomas over de functionaliteit beschikt om dergelijke betalingen uit te voeren) met betrekking tot elk toepasselijk Abonnement voor 
elke Abonnementsperiode, dat zal worden berekend in overeenstemming met de op dat moment geldende prijslijst van Thomas (de 
"Abonnementsvergoeding"); en 

(b) wanneer het Abonnementstegoed in een bepaalde Abonnementsperiode is overschreden, een eenmalige betaling voor extra vergoedingen om het 
Abonnementstegoed voor die Abonnementsperiode te verhogen, met inbegrip van: 
(i) vergoedingen om te betalen voor het werkelijke gebruik van de Online Abonnementsdiensten boven het toepasselijke Abonnementstegoed; en 
(ii) vergoedingen voor de aankoop van een aanvullende doorlopende toegang tot de Online Abonnementsdiensten voor de rest van de desbetreffende 

Abonnementsperiode. 
6.2 Met betrekking tot deze Dienstmodulevoorwaarden, is artikel 7.3 (Vergoedingen en Betaling) van de Algemene Voorwaarden niet van toepassing. In plaats 

daarvan zal de Abonnementsvergoeding voorafgaand aan elke Abonnementsperiode verschuldigd zijn. 
6.3 Daarnaast en onverminderd de bepalingen van artikel 7 (Vergoedingen en Betaling) van de Algemene Voorwaarden, indien de Abonnementsvergoeding of een 

ander bedrag dat verschuldigd is in verband met deze Dienstmodulevoorwaarden niet volledig betaald is op de vervaldag, behoudt Thomas zich het recht voor 
om de: 
(a) de toegang van de Accounthouder tot het Thomas-Platform op te schorten; en/of 
(b) het Abonnement en/of het verstrekken van Online Abonnementsdiensten, Documentatie en/of Producten of een deel daarvan aan de Accounthouder op 

te schorten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  


