
Eindgebruikers kunnen tijdelijk profiteren van een 0% financieringstarief voor 
36 maanden. Hiervoor moeten ze voldoen aan bepaalde vereisten en een in 
aanmerking komend abonnement op vermelde Autodesk-software kopen. 
Wanneer klanten van deze aanbieding gebruikmaken, kunnen ze:  

• de nieuwste Autodesk-producten gebruiken en tegelijkertijd de 
verstoring van de cashflow mogelijk beperken; 

• hun koopkracht vergroten met lage financieringstarieven; 
• voldoen aan verwachte groeibehoeften met een minimale toename 

van maandelijkse kosten.  
  

VERLENGING VAN DE FINANCIERINGSACTIE 
 
De 0% financieringsactie voor FY19 Q4 van Autodesk die is begonnen op 10 
december 2018, is nu verlengd tot en met 20 maart 2019 (Verlenging van 0% 
financieringsactie van Autodesk). Lees de voorwaarden hieronder om te zien 
of u in aanmerking komt.  
 
GESCHIKTE DEELNEMERS  
De 0% financieringsactie voor FY19 Q4 van Autodesk die is begonnen op 10 
december 2018 en zou eindigen op 26 januari 2019, is nu verlengd tot en met 20 
maart 2019, of tot de financiering die door Autodesk beschikbaar is gesteld aan 
de financiële partner die de voorkeur geniet (BNP Paribus Leasing Solutions of 
BPLG), is toegewezen (welke het eerst plaatsvindt), zoals vastgesteld door 
Autodesk. Deze promotie is van toepassing op de aanschaf van in aanmerking 
komende abonnementen op vermelde Autodesk-software bij deelnemende 
Autodesk-resellers in de Europese Economische Ruimte en Zwitserland 
(onderhevig aan aanvullende, landspecifieke bankregelgeving). De promotie is 
onderhevig aan kredietgoedkeuring door BPLG en u gaat een afzonderlijke 
financieringsovereenkomst aan met BPLG. Deze promotie is ongeldig wanneer 
deze door de wet wordt verboden of beperkt. Om iedere twijfel weg te nemen, 
worden alle kredietaanvragen die in het kader van de 0% financieringsactie voor 
FY19 Q4 van Autodesk zijn ingediend maar niet zijn goedgekeurd vóór 26 januari 
2019 overgezet naar de huidige verlengde 0% financieringsactie van Autodesk. 
De aanvragen zijn onderhevig aan de van toepassing zijnde algemene 
voorwaarden. 
  
De minimale transactiewaarde om in aanmerking te komen voor 0% financiering 
voor 36 maanden bedraagt € 10.000 (of het equivalent in een andere valuta) voor 
nieuwe 3-jarige abonnementen, met een maximum van € 500.000 (of het 
equivalent in een andere valuta). In aanmerking komende aankopen omvatten 
uitsluitend nieuwe 3-jarige abonnementen en cloudproducten van Autodesk. 
Verlengingen van abonnementen, overstap van onderhoudsplan naar 
abonnement (M2S) of vergelijkbare aanbiedingen en verlengingen van 
onderhoudsplannen komen niet in aanmerking voor deze aanbieding. Consulting 
Services, partnertraining en -services en/of andere verwante aankopen komen 

niet in aanmerking. Autodesk-klanten met benoemde accounts komen niet 
in aanmerking. 
  
Neem contact op met een deelnemende Autodesk-reseller voor meer 
informatie over de criteria voor de actie. 
 
ANDERE AANBIEDINGEN  
De verlengde 0% financieringsactie van Autodesk kan niet worden 
gecombineerd met andere aanbiedingen of promoties van Autodesk. 
Klanten die niet in aanmerking komen voor deze financieringsactie, komen 
mogelijk wel in aanmerking voor andere aanbiedingen (onderhevig aan de 
algemene voorwaarden van de betreffende aanbieding). 
 
 
 
DEELNEMENDE FINANCIERINGSPARTNERS  
 
BNP Paribas Leasing Solutions  
Neem voor meer informatie contact op met een deelnemende Autodesk-
reseller. 

 
 
BESCHIKBARE FINANCIERINGSTERMIJNEN  
Via dit programma stelt Autodesk een financieringstarief van 0% 
beschikbaar voor 36 maanden. Dit is een actietarief dat mogelijk wordt 
gemaakt door een gemachtigde 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.  
  
Alle kredietaanvragen moeten voor 12.00 uur CET op 20 maart 2019 
zijn ingediend en goedgekeurd door de financieringspartner om in 
aanmerking te komen voor deze financieringsactie. De klant moet de 
gefinancierde Autodesk-software uiterlijk 26 maart 2019 in ontvangst 
nemen. Autodesk is niet verantwoordelijk en verwerpt alle 
aansprakelijkheid voor fouten of vertragingen door resellers of 
financieringspartners bij de verwerking van kredietaanvragen en 
gerelateerde documenten van klanten.

  
  

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. © 2019 Autodesk, Inc. Alle rechten voorbehouden.  

Autodesk, and the Autodesk logo, are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and/or other countries. All other brand 
names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Autodesk reserves the right to alter product and services offerings, and specifications and pricing at any time 
without notice, and is not responsible for typographical or graphical errors that may appear in this document. © 2019 Autodesk, Inc. All rights reserved. 
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