
Aanmeldformulier “Doorlinken Voorraad” 

 
Met de dienst “Doorlinken Voorraad” kunt op eenvoudige wijze de voorraad die u in CSS heeft ingevoerd 

adverteren op de internetsites waar u bent aangesloten. 

Doorlinken Voorraad wordt vooraf per kwartaal gefactureerd. 

 

� Ja, ik wil graag gebruik maken van de dienst Doorlinken Voorraad van Hexon BV. Ik ga akkoord met 

devoorwaarden zoals vermeld op de volgende pagina. 

 

Kies uw abonnement (prijzen excl. BTW): 

�  Eén willekeurige koppeling   .................................................... € 7,50 per maand 

�  Drie willekeurige koppelingen  ................................................. € 15,- per maand 

�  Volledig abonnement   .................................................... € 30,- per maand 

 

Klantnummer:  ................................................  (niet invullen, wordt door Hexon gedaan) 

Bedrijfsnaam:  ...........................................................................................................  

Adres:  ...........................................................................................................  

Postcode:   ................................................  

Plaats:   ...........................................................................................................  

Telefoon:   ...........................................................................................................  

Fax:   ...........................................................................................................  

Website:   http:// .........................................................................................................  

E-mailadres:   ...........................................................................................................  

Contactpersoon:   Dhr. / Mevr.  ................................................................................................  

BOVAG lid:   Nee / Autodealer (NDA) / Onafhankelijk autobedrijf (ABA)  ......................  

Dealerschap(pen):   ...........................................................................................................  

RDC nummer:  ........................................................... (indien bekend) 

 

Naam:  ........................................................................................................................  

Datum:  ........................................................................................................................  

 

Handtekening:  ........................................................................................................................  

 

 Ingevuld formulier retourneren aan Hexon BV 

Ons faxnummer is: 024 – 355 99 98 



Leveringsvoorwaarden “Doorlinken voorraad” 

 
1. Definities 

Doorlinken voorraad: Een dienst van Hexon waarbij de voorraad bestaande uit één of meer 

personenauto’s, lichte bedrijfswagens, motorfietsen, campers en caravans wordt doorgestuurd naar 

één of meerdere portals. 

Gebruiker: Gebruiker van de dienst doorlinken voorraad. 

Portal: Een website of magazine waarin voertuigen worden getoond. 

Voertuiggegevens: De gegevens en afbeeldingen van het voertuig zoals deze zijn ingevoerd of 

ingelezen in het systeem van Hexon. 

2. Doorleveren gegevens 

a. De gebruiker mag van alle beschikbare koppelingen gebruik maken. 

b. Hexon kan de voertuiggegevens echter alleen doorsturen indien de ontvangende partij (portal) 

dit toestaat. Zo zal de gebruiker in veel gevallen eerst een abonnement bij de portal dienen af te 

sluiten. 

c. Hexon zet zich er voor in om de bestaande koppelingen met de portals in stand te houden. Hexon 

zal zo veel mogelijk proberen in te gaan op verzoeken van de gebruiker om koppelingen met 

nieuwe portals te realiseren. 

d. Hexon probeert de voertuiggegevens zo snel en accuraat mogelijk naar de portals door te sturen. 

Hierin is Hexon echter in grote mate afhankelijk van de portal. Hexon kan niet aansprakelijk 

worden gesteld voor eventuele problemen die optreden bij het ontvangen en verwerken van de 

door Hexon aangeleverde bestanden door de portal. 

3. Wijzigen gegevens 

a. Hexon probeert de voertuiggegevens zo veel mogelijk ongewijzigd door te sturen. In het geval 

dat het voertuig geweigerd wordt door de portal zal Hexon indien mogelijk het voertuig op een 

alternatieve wijze aanbieden. Zo kan een “BMW 3-Serie 320i exe” aangeboden worden als 

“BMW 320 i exe” indien de portal het model “3-serie” niet ondersteund en het model “320” wel. 

b. Indien bepaalde eigenschappen van het voertuig, zoals de garantie, niet wordt ondersteund door 

de portal, zal Hexon deze als opmerking/bijzonderheden bij het voertuig proberen te vermelden. 

4. Onpartijdig 

a. Hexon stelt zich als onafhankelijke partij tussen de gebruiker en de portal op. Hexon doet geen 

uitspraken over de kwaliteit van de portals en zal nooit een portal aan- of afraden. 

Abonnementen dienen rechtstreeks met de portal afgesloten te worden. 

b. In sommige gevallen neemt Hexon de facturering van de dienst die de portal aanbiedt voor haar 

rekening. 

5. Duur van de overeenkomst 

a. De overeenkomst wordt aangegaan voor minimaal 1 (één) jaar. 

b. De overeenkomst kan alleen schriftelijk worden opgezegd. De opzegtermijn bedraagt 2 (twee) 

maanden. 

c. Indien opzegging achterwege blijft wordt de overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd met 6 

(zes) maanden. 

6. Beschikbaarheid 

a. Hexon doet er alles aan de dienst Doorlinken voorraad vierentwintig uur per dag operationeel te 

hebben. Hexon kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor tijdelijke niet-beschikbaarheid 

van het systeem. 

b. Bij een langdurige onderbreking van het systeem (meer dan 48 uur) staat het de gebruiker vrij de 

overeenkomst eenzijdig op te zeggen.  

 


