
Eindgebruikersklanten die aan bepaalde vereisten voldoen, 

kunnen tijdelijk profiteren van een financieringspercentage van 0% 

gedurende 36 maanden. Deze aanbieding geldt voor in 

aanmerking komende abonnementen op bepaalde Autodesk-

softwareproducten.    

Door gebruik te maken van deze aanbieding, kunnen in aanmerking 

komende klanten:  

• de nieuwste Autodesk-producten gebruiken terwijl de 

impact op hun cashflow zo veel mogelijk wordt beperkt; 

• hun investeringsmogelijkheden verruimen met lage 

financieringspercentages; en 

• aan de verwachte groeibehoeften voldoen met slechts een 

minimale toename van de maandelijkse betalingen.  

  

IN AANMERKING KOMENDE DEELNEMERS  

De financieringsaanbieding is geldig van 10 december 2018 t/m 25 

januari 2019 of totdat de door Autodesk aan de geprefereerde 

financieringspartner (BNP Paribas Leasing Solutions, BPLG) 

beschikbaar gestelde middelen zijn toegewezen (afhankelijk van 

wat zich als eerste voordoet), zoals bepaald door Autodesk. Deze 

aanbieding geldt voor aankopen van in aanmerking komende 

abonnementen op bepaalde Autodesk Software-producten die zijn 

gedaan via deelnemende Autodesk-resellers in de Europese 

Economische Ruimte of Zwitserland (onderhevig aan bijkomende, 

nationale bankreguleringen) en is afhankelijk van de 

kredietgoedkeuring door BPLG en het aangaan van een 

afzonderlijke financieringsovereenkomst met BPLG. Deze 

aanbieding geldt niet indien deze door de wet is verboden of 

beperkt.  

  

Om in aanmerking te komen voor 0% financieringskosten 

gedurende 36 maanden, geldt een minimale transactiegrootte van 

€ 10.000 (euro) (of het equivalent hiervan in de van toepassing 

zijnde munteenheid), besteed aan nieuwe driejarige 

abonnementen van maximaal € 500.000 (euro) (of het equivalent 

hiervan in de van toepassing zijnde munteenheid). Alleen 

aankopen van nieuwe driejarige abonnementen op Autodesk en 

cloudproducten komen in aanmerking. 

Abonnementsverlengingen, abonnementsonderhoud (M2S), 

evenals soortgelijke aanbiedingen en onderhoudsverlengingen 

komen niet in aanmerking voor deze aanbieding.  

Consultancyservices, partnertraining en -services en/of andere 

verwante aankopen komen niet in aanmerking. Klanten met een 

Autodesk Named Account komen niet in aanmerking. 

  

Neem voor meer informatie over de voorwaarden van de 

aanbieding contact op met een deelnemende Autodesk-reseller. 

 

ANDERE AANBIEDINGEN  

De Autodesk-financieringsaanbieding voor het vierde kwartaal van 

2019 kan niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen of 

acties. Klanten die niet in aanmerking komen voor deze 

financieringsaanbieding, komen mogelijk wel in aanmerking voor 

andere aanbiedingen (waarvoor eigen algemene voorwaarden 

gelden). 

 

 

 

      DEELNEMENDE FINANCIERINGSPARTNERS  

 

BNP Paribas Leasing Solutions  

Neem voor meer informatie contact op met een deelnemende 

Autodesk-reseller. 

 

 

BESCHIKBARE FINANCIERINGSVOORWAARDEN  

Met dit programma biedt Autodesk op basis van een speciale 

aanbieding een financieringspercentage van 0% gedurende 

36 maanden via een geautoriseerde financieringspartner.  

  

BEPERKINGEN  

AUTODESK BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM TE 

ALLEN TIJDE ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING 

DEZE PROMOTIE (GEDEELTELIJK OF GEHEEL) TE 

ANNULEREN, OP TE SCHORTEN OF TE WIJZIGEN. 

PRIJZEN VOOR AUTODESK-SOFTWARE ZIJN 

ONDERHEVIG AAN WIJZIGINGEN.  

  

De aanbieding is alleen geldig bij deelnemende resellers. 

Resellers zijn onafhankelijk en zijn vrij hun eigen prijzen vast 

te stellen. De resellerprijzen kunnen variëren.  

  

Om in aanmerking te komen voor deze 
financieringsaanbieding, moeten alle kredietaanvragen 
op uiterlijk 25 januari 2019 om 00.00 uur Midden-Europese 
Tijd zijn ingediend bij en goedgekeurd door de 
financieringspartner.  De klant moet de gefinancierde 
Autodesk Software-product(en) op uiterlijk 31 januari 2019 in 
ontvangst nemen.  Autodesk is niet verantwoordelijk voor 
fouten of vertragingen door resellers of financieringspartners 
bij het verwerken van kredietaanvragen en gerelateerde 
documenten van klanten, en weigert hier iedere 
aansprakelijkheid voor.

  

  
Autodesk en het Autodesk-logo zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Autodesk, Inc. en/of haar dochterondernemingen en/of gelieerde bedrijven in de Verenigde 
Staten en/of andere landen. Alle andere merknamen, productnamen of handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Autodesk behoudt zich het recht voor 
om product- en serviceaanbiedingen, specificaties en prijzen te allen tijde en zonder kennisgeving aan te passen en is niet verantwoordelijk voor eventuele typografische of grafische 
fouten in dit document. © 2018 Autodesk, Inc. Alle rechten voorbehouden.  

  


