
Belangrijke updates over onderhoudsplannen 

Veelgestelde vragen - klanten 

In dit document worden veelgestelde vragen over wijzigingen in de 
onderhoudsplannen beantwoord, nu we dichter bij de invoering van 
één bedrijfsmodel komen.  
 
Bijgewerkt: 15 juni 2017 (ontdek wat er nieuw is) 
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Wat is er nieuw in deze veelgestelde vragen? Hier volgen de recentste 
updates die vanaf 15 juni 2017 van kracht zijn. 
 
De volgende vragen en antwoorden in dit document zijn nieuw of bevatten grote 
inhoudelijke updates. Als u deze veelgestelde vragen al eerder hebt gelezen, richt uw 
aandacht dan vooral op de onderstaande vragen. 
 
2.11 Kan ik na de overstap de termijn van mijn abonnement wijzigen? 
 
5.9 Hoe weet ik of mijn onderhoudsplan naar een abonnement is gewijzigd?  
 
5.12 Waar kan ik terecht voor hulp of aanvullende informatie nadat ik ben overgestapt op 
een abonnement?  
 
 
 
 
 
 
 



Overzicht  
 
1.1 Wat verandert er voor klanten met een onderhoudsplan? 
We geloven dat een abonnement de beste manier is voor onze klanten om van onze tools 
en technologie te profiteren en we zullen de manier waarop we uitgebreide 
mogelijkheden en nieuwe functionaliteiten leveren, fundamenteel wijzigen via 
gekoppelde diensten.  
 
Vanaf 15 juni 2017 kunnen klanten met een onderhoudsplan voor in aanmerking komende 
producten bij de verlenging eenvoudig overstappen op een abonnement met korting. 
Klanten kunnen eenmaal per seat van een product met een onderhoudsplan van deze 
aanbieding profiteren. De prijs voor de overstap zal in 2018 stijgen met 5% en in 2019 met 
nogmaals 5%. Hoe eerder klanten overstappen op een abonnement, hoe minder dit dus 
zal kosten. Bovendien blijven klanten die overstappen bij verlenging profiteren van deze 
kortingsprijs. Deze is lager dan de verlengingsprijs voor een onderhoudsplan en veel 
lager dan de kosten voor een nieuw abonnement. Lees voor meer informatie het 
hoofdstuk Overstappen van een onderhoudsplan op een abonnement. 
 
We blijven klanten de keuze bieden om hun onderhoudsplan jaarlijks te verlengen, maar 
vanaf 20 februari 2017 bieden we geen verlengingen meer aan voor meerjarige 
onderhoudsplannen. Daarnaast zullen de prijzen voor verlenging van een onderhoudsplan 
vanaf 7 mei 2017 worden verhoogd, met 5% in 2017, 10% in 2018 en 20% in 2019.  
 
1.2 Van welke opties kan ik gebruikmaken als mijn huidige onderhoudsplan moet worden 
verlengd? 
Wanneer uw onderhoudsplan moet worden verlengd, hebt u drie opties: 
 

• Stap van een in aanmerking komend afzonderlijk product met een onderhoudsplan 
over op een abonnement op hetzelfde product  

• Stap van een in aanmerking komend afzonderlijk product of afzonderlijke suite met 
een onderhoudsplan over op een abonnement op een branchecollectie 

• Verleng uw onderhoudsplan met een jaar  
 

1.3 Hebben deze wijzigingen invloed op alle Autodesk-klanten? 
Deze wijzigingen hebben invloed op klanten met Autodesk-producten met een 
onderhoudsplan, maar niet op klanten met een abonnement op Autodesk-producten. 
 
1.4 Kan ik mijn onderhoudsplan blijven verlengen? 
Ja, als u ervoor kiest om een onderhoudsplan te blijven gebruiken, kunt u uw 
onderhoudsplan(nen) blijven verlengen op jaarbasis.  



1.5 Wat gebeurt er als ik mijn onderhoudsplan niet verleng of omzet in een abonnement, 
maar het laat aflopen? 
Als u uw onderhoudsplan laat aflopen, ontvangt u niet langer de voordelen die uw 
onderhoudsplan biedt. Dit geldt voor onder meer software-updates, rechten voor eerdere 
versies, rechten voor thuisgebruik, globale reisrechten, ondersteuning, cloudcredits en 
cloudservices. Bovendien kunt u na de afloopdatum van uw onderhoudsplan niet meer 
met korting overstappen op een abonnement.  
 
1.6 Worden de wijzigingen voor onderhoudsplannen wereldwijd doorgevoerd? 
Ja, de wijzigingen worden wereldwijd doorgevoerd. 

Overstappen van een onderhoudsplan op een abonnement 

2.1 Welke voordelen biedt de overstap naar een abonnement voor klanten met een 
onderhoudsplan?  
Autodesk blijft fors investeren in onze abonnementsaanbiedingen om klanten meer 
waarde te kunnen bieden door middel van de volgende voordelen: 
 

• De nieuwste en beste productfunctionaliteiten - Krijg toegang tot het voortdurend 
ontwikkelende aanbod van innovaties van Autodesk, updates van de belangrijkste 
producten, cloudservices voor desktopproducten en aanvullende functionaliteiten 
zodra deze beschikbaar zijn, zonder extra kosten. 
 

• Toegang tot nieuwe branchecollecties - Bespaar aanzienlijk met branchecollecties 
(alleen beschikbaar met een abonnement) wanneer u twee of meer Autodesk-
softwareproducten nodig hebt. 

 
• Nieuwe en verbeterde ondersteuning - Profiteer van snellere responstijden en de 

optie om hulp in te schakelen door een telefoongesprek te plannen met de 
technische ondersteuning van Autodesk. 
 

• Vereenvoudigde administratie - Krijg toegang tot tools voor het stroomlijnen van 
implementatie- en softwarebeheer wanneer u al uw Autodesk-producten met een 
abonnement standaardiseert. 

 
 
 
 
 



2.2 Van welke opties kan ik gebruikmaken als ik van producten met een onderhoudsplan 
wil overstappen op een abonnement? 
Voor veel producten met een onderhoudsplan kunt u op het moment van verlenging 
overstappen op een abonnement. Als u ervoor kiest om over te stappen, moet u uw 
permanente licentie opgeven voor elke seat die u inwisselt. Lees de richtlijnen hieronder 
of neem contact op met uw Autodesk-partner of Autodesk-verkoopvertegenwoordiger 
voor meer informatie over welke producten in aanmerking komen voor de overstap. 
 
VAN EEN ONDERHOUDSPLAN OP: NAAR EEN ABONNEMENT OP: 
Een afzonderlijk product Hetzelfde afzonderlijke product of een 

branchecollectie 
Een afzonderlijk LT-product  Hetzelfde afzonderlijke LT-product of 

dezelfde LT-suite 
Een Design & Creation Suite Een branchecollectie 
Een LT-suite Een LT-suite 
 
U hebt de mogelijkheid om op een één- of meerjarig abonnement over te stappen, 
ongeacht of u een één- of meerjarig onderhoudsplan hebt.  
 
2.3 Wat kan niet worden veranderd bij het overstappen van een onderhoudsplan op een 
abonnement? 
Op dit moment kunt u wanneer u overstapt van producten met een onderhoudsplan op 
een abonnement het volgende niet doen: 
 

• Betaalmethode wijzigen (bijvoorbeeld van handmatig verlengen naar automatisch 
verlengen) 

• Toegangstype wijzigen (bijvoorbeeld van toegang voor één gebruiker naar 
toegang voor meerdere gebruikers)  

• Periode wijzigen (bijvoorbeeld van maandelijks naar driemaandelijks) 
 
2.4 Wanneer kan ik voor producten met een onderhoudsplan overstappen op een 
abonnement? 
Vanaf 15 juni 2017 kunt u bij de verlenging van in aanmerking komende producten met 
een onderhoudsplan overstappen op een abonnement (tot 90 kalenderdagen voordat uw 
onderhoudsplan afloopt). Uw onderhoudsplan blijft actief tot de originele afloopdatum en 
uw nieuwe abonnement gaat in op de dag nadat uw onderhoudsplan is verlopen. Om voor 
deze speciale aanbieding in aanmerking te komen, moet uw bestelling volledig verwerkt 
zijn voordat uw onderhoudsplan afloopt. 
 
 
 



2.5 Hoe kan ik mijn producten met een onderhoudsplan omzetten in een abonnement?  
U kunt van Autodesk-producten met een actief onderhoudsplan overstappen op een 
abonnement door contact op te nemen met uw Autodesk Reseller of Autodesk-
verkoopvertegenwoordiger.  
 
2.6 Kan ik mijn geïnstalleerde software met een permanente licentie blijven gebruiken 
nadat ik van mijn onderhoudsplan op een abonnement ben overgestapt, als product en 
versie van de in aanmerking komende software overeenkomen met het nieuwe 
abonnement? 
U kunt gebruikmaken van deze aanzienlijke korting voor overstappen op een abonnement 
op voorwaarde dat u akkoord gaat met de beëindiging van uw permanente licentie met 
een onderhoudsplan en de vervanging daarvan door het nieuwe abonnement. Dit 
betekent normaal gesproken dat u verplicht bent om uw oude software behorend bij uw 
permanente licentie te de-installeren en de software behorend bij uw nieuwe 
abonnement te installeren. We begrijpen echter dat dit uw workflow kan verstoren als u al 
een in aanmerking komend product en versie hebt geïnstalleerd. 
 
Daarom mag u onder bepaalde voorwaarden en met bepaalde beperkingen, bijvoorbeeld 
als u een persoonsgebonden abonnement neemt (toegang voor één gebruiker)·of 
licentiebestanden bijwerkt·(toegang voor meerdere gebruikers), uw oude software met 
permanente licentie behouden tot u het nieuwe abonnement in gebruik neemt.* Uw 
gebruik van en toegang tot deze software is echter niet meer permanent of bepaald door 
uw permanente licentieovereenkomst. In plaats daarvan is uw software geldig op basis 
van termijnen en onderworpen aan de van toepassing zijnde abonnementsvoorwaarden. 
Als u er dus voor kiest om de oude software van uw permanente licentie te gebruiken in 
plaats van de nieuwe software van uw abonnement, moet u zich nog steeds houden aan 
de contractvoorwaarden behorende bij uw nieuwe abonnement.  
 
We raden u sterk aan om de nieuwe software van uw abonnement zo snel mogelijk te 
installeren om te profiteren van doorlopende abonnementsvoordelen, zoals 
productupdates. In sommige gevallen, zoals overstappen van een suite op een collectie, 
moet de oude software behorende bij de originele permanente licentie worden gede-
installeerd en de nieuwe software behorende bij het abonnement geïnstalleerd. 
 
* De uitzondering op de verplichte verwijdering is onderworpen aan beperkingen en 
voorwaarden, die staan beschreven in de voorwaarden voor overstappen van 
onderhoudsplan op abonnement, en is niet in elk land beschikbaar.  
 



2.7 Wat gebeurt er met mijn bestanden en data die ik met mijn product met 
onderhoudsplan heb gemaakt nadat ik op een abonnement ben overgestapt?  
Alle bestanden die met uw oorspronkelijke abonnement zijn gemaakt, blijven voor u 
beschikbaar nadat u bent overgestapt.  
 
2.8 Worden mijn programma's en data in de cloud opgeslagen als ik overstap op een 
abonnement? 
Desktopsoftwaretoepassingen op abonnementsbasis worden net als gekoppelde 
gebruikersgegevens op uw lokale computer opgeslagen. Cloudservicetoepassingen 
worden uitgevoerd via de cloud. U kiest zelf waar u uw gegevens opslaat: in de cloud of 
op uw lokale computer. 
 
2.9 Wat als ik van mijn onderhoudsplan overstap op een abonnement en vervolgens mijn 
abonnement laat aflopen? 
Net als bij elk ander abonnement hebt u niet langer toegang tot de software nadat uw 
abonnement is verlopen. Uw hebt nog wel toegang tot uw gegevensbestanden (zie vraag 
5.10). Als u later een nieuw Autodesk-abonnement wilt nemen, betaalt u de volledige prijs.  
 
2.10 Kan ik, als ik mijn onderhoudsplan omzet in een abonnement, datzelfde abonnement 
later omzetten in een abonnement voor een ander product? 
Na uw onderhoudsplan te hebben omgezet in een abonnement, kunt u dat nieuwe 
abonnement met korting niet meer omzetten in een abonnement voor een ander product. 
Het is daarom van groot belang dat u bij het overstappen gelijk het juiste product kiest. 
 
2.11 Kan ik na de overstap de termijn van mijn abonnement wijzigen? 
Nee, de termijn van uw abonnement kan later niet meer worden gewijzigd. Bij de 
volgende verlenging, verlengt u het abonnement met dezelfde termijn als uw 
oorspronkelijke abonnement. Als u bijvoorbeeld overstapt op een jaarlijks abonnement, 
wordt uw abonnement bij de volgende verlenging met 1 jaar verlengd. Als u ervoor kiest 
de termijn later te wijzigen (bijv. naar meerdere jaren), dient u een nieuw abonnement te 
nemen tegen de volledige abonnementsprijs. Houd hier rekening mee bij uw besluit over 
de termijn voor uw nieuwe abonnement.  

Prijzen voor overstappen  

3.1 Hoeveel kost het om producten met een onderhoudsplan om te zetten in een 
abonnement? 
Als u in 2017 overstapt op een abonnement kan dit in veel gevallen voor de prijs van de 
verlenging van uw onderhoudsplan.  
 



Als u ervoor kiest om te wachten en pas na 2017 overstapt, moet u er rekening mee 
houden dat de kosten van de overstap in 2018 en 2019 jaarlijks met 5% zullen stijgen. U 
kunt slechts eenmaal van deze aanbieding profiteren per seat van een product met een 
onderhoudsplan dat naar een abonnement is overgezet. In tegenstelling tot onze 
standaardabonnementsprijzen is de prijs voor overstappen op een abonnement met 
toegang voor één of meerdere gebruikers hetzelfde.  
Neem voor meer informatie over de kosten voor het overstappen van producten met een 
onderhoudsplan naar een abonnement contact op met uw Autodesk Reseller of Autodesk-
verkoopvertegenwoordiger.  
 
3.2 Wat is het voordeel van eerder overstappen naar een abonnement? 
De korting voor het overstappen daalt met 5% in mei 2018 en daarna nogmaals met 5% in 
mei 2019. Hoe eerder u overstapt op een abonnement, hoe minder dit dus kost en hoe 
meer u bespaart in vergelijking met mensen die later overstappen of ervoor kiezen om het 
onderhoudsplan te verlengen. Wanneer u overstapt, kunt u de kortingsprijs bovendien 
voor maximaal drie jaar vastleggen. 
 
3.3 Van welke betaalmethoden kan ik gebruikmaken om te profiteren van de 
kortingsprijs voor de eerste drie jaar? 
U kunt kiezen door één van de volgende opties te selecteren: 
 
Jaarlijks abonnement: als u tussen 15 juni 2017 en mei 2019 overstapt, kunt u steeds voor 
één jaar betalen met een jaarcontract en dit tot drie jaar tegen dezelfde prijs verlengen* 
 
Meerjarig abonnement: u kunt ervoor kiezen het gehele bedrag vooraf te betalen met een 
meerjarig contract 
 
* Onderworpen aan wisselkoersschommelingen.  
 
3.4 Als ik van een onderhoudsplan op een abonnement overstap, wat wordt dan mijn 
verlengingsprijs in jaar vier en daarna? 
Na het derde jaar kunt u uw abonnement met korting verlengen (ongeveer 15% hoger dan 
de prijs van uw onderhoudsplan in 2016). Zolang u blijft verlengen, blijft u profiteren van 
een speciale prijs die lager is dan de verlengingsprijs voor een onderhoudsplan en veel 
lager dan de kosten voor een nieuw abonnement. 
 
 
 
 



Contractbeheer  
 
4.1 Is voor de overstap van een onderhoudsplan naar een abonnement een nieuw 
contract vereist? 
Ja, er wordt een nieuw abonnementscontract opgesteld wanneer u uw seats van een 
onderhoudsplan op een abonnement overzet. U kunt op dit moment geen nieuw 
abonnement aan een bestaand abonnementscontract toevoegen. 
 
4.2 Kan ik ook een aantal van mijn seats met een onderhoudsplan overzetten naar een 
abonnement? 
Ja, u kunt een aantal of al uw seats met een onderhoudsplan overzetten naar een 
abonnement.  
 
4.3 Is het mogelijk om een nieuw contract voor een abonnement via deze aanbieding met 
een bestaand contract gelijk te laten lopen? 
Nee, op dit moment kunt u dit nieuwe contract voor een abonnement niet met een 
bestaand onderhoudsplan of abonnementscontract gelijk laten lopen. Uw 
abonnementscontract behoudt dezelfde verlengingsdatum als uw originele 
onderhoudsplan. 
 
4.4 Wat gebeurt er met mijn cloud-tegoedpunten nadat ik ben overgestapt op een 
abonnement?  
Cloud-tegoedpunten kunnen niet naar uw nieuwe abonnementscontract worden 
overgedragen. De aangeschafte cloud-tegoedpunten verlopen tegelijk met het contract 
voor uw onderhoudsplan. We adviseren u daarom om uw cloud-tegoedpunten te 
gebruiken voordat het contract voor uw onderhoudsplan verloopt als u alle seats van het 
contract voor een onderhoudsplan overzet naar een abonnement. 

Softwarebeheer en -gebruik 

5.1 Welke eerdere versies kan ik gebruiken wanneer ik van een onderhoudsplan op een 
abonnement overstap?  
Wanneer u overstapt van een onderhoudsplan op een abonnement en uw onderhoudsplan 
afloopt, start uw nieuwe abonnement de volgende dag. Vanaf dat moment hebt u met uw 
nieuwe abonnement toegang tot alle eerdere versies zoals staat aangegeven in de Lijst 
met in aanmerking komende eerdere productversies met een abonnement.  
 
 
 
 

https://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/software-downloads/previous-versions/eligible-previous-version-subscription
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/software-downloads/previous-versions/eligible-previous-version-subscription


Daarnaast kunt u de gedownloade en geactiveerde producten en versies van uw 
onderhoudsplan blijven gebruiken* mits die deel uitmaken van uw nieuwe abonnement. U 
mag deze blijven gebruiken gedurende de overgang naar het abonnement, totdat uw 
abonnement afloopt. Nadat u de software van uw nieuwe abonnement hebt geïnstalleerd 
en geactiveerd, verwijdert u alle oude permanente licenties die u niet meer nodig hebt.  
 
Voorbeeld 1: Als u AutoCAD 2012 gebruikt met rechten voor eerdere versies van software 
binnen uw onderhoudsplan, en u bent overgestapt van AutoCAD met een onderhoudsplan 
op een abonnement op de AEC-collectie, kunt u AutoCAD 2012 zolang u uw abonnement 
verlengt, blijven gebruiken met uw abonnement aangezien AutoCAD is opgenomen in de 
AEC-collectie. AutoCAD 2012 is niet opgenomen in de Lijst met in aanmerking komende 
eerdere productversies met een abonnement, maar dit is een voordeel dat is inbegrepen 
in uw overstap van een onderhoudsplan naar een abonnement.  
 
Voorbeeld 2: Als u AutoCAD 2012 gebruikt als onderdeel van uw Building Design Suite 
Premium-onderhoudsplan en overstapt op een abonnement op de AEC-collectie, kunt u 
AutoCAD 2012 ook blijven gebruiken, net als in het voorbeeld hierboven, aangezien 
AutoCAD is opgenomen in de AEC-collectie. 
 
Als u echter Inventor gebruikt als onderdeel van Building Design Suite Ultimate binnen 
uw onderhoudsplan en u bent overgestapt op een abonnement op de AEC-collectie, moet 
u stoppen met het gebruik van alle huidige en eerdere versies van Inventor wanneer het 
onderhoudsplan afloopt, aangezien Inventor niet is opgenomen in de AEC-collectie.  
 
* Onderworpen aan naleving van bepaalde voorwaarden en beperkingen, en niet beschikbaar in bepaalde 
landen. 
 
5.2 Kan ik nadat ik op een abonnement ben overgestapt, van dezelfde softwareversie 
gebruikmaken als die ik via mijn onderhoudsplan gebruikte? 
Ja, in de meeste gevallen kunt u dezelfde versies van gedownloade en geactiveerde 
software van uw onderhoudsplan blijven gebruiken.* Deze versies worden onderdeel van 
uw abonnementsrechten. Daarnaast hebt u toegang tot eerdere versies van uw 
abonnementssoftware, die staan vermeld op de lijst met in aanmerking komende eerdere 
versies met een abonnement.  
 
* Onderworpen aan bepaalde voorwaarden en beperkingen, en in sommige landen niet beschikbaar. 
 
 
 
 
 

https://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/software-downloads/previous-versions/eligible-previous-version-subscription
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5.3 Van welke abonnementsoptie kan ik gebruikmaken als ik geen internetverbinding 
heb?  
Als u geen internetverbinding hebt, adviseren we u aan om van uw permanente licenties 
met toegang voor meerdere gebruikers op een abonnement met toegang voor meerdere 
gebruikers over te stappen. Hiermee kunt u software gebruiken zonder verbonden te zijn 
met het internet. Als u op dit moment een permanente licentie met toegang voor één 
gebruiker en een onderhoudsplan hebt, moet u een nieuw abonnement aanschaffen met 
toegang voor meerdere gebruikers. 
 
5.4 Als ik op een abonnement bent overgestapt, moet ik dan elke keer dat er een nieuwe 
versie uitkomt upgraden?  
Nee, u kunt zelf kiezen wanneer en of u uw softwareversie wilt upgraden.  
 
5.5 Wat moet ik doen om mijn nieuwe software via een abonnement in te stellen? 
Raadpleeg de pagina Downloaden en installeren voor meer informatie over het 
downloaden, installeren en activeren van nieuwe software. 
 
5.6 Wat moet ik doen als ik het product al heb geïnstalleerd? Moet ik het product 
de-installeren en dan opnieuw installeren met mijn nieuwe abonnement? 
In de meeste gevallen hoeft uw beheerder het product niet te de-installeren* en opnieuw 
te installeren, zolang u het product opnieuw configureert voor het abonnement. 
 
* De klant dient bepaalde voorwaarden en beperkingen in acht te nemen. Niet beschikbaar in alle 
landen. 
 
Voor een abonnement met toegang voor één gebruiker moet uw beheerder uw gebruikers 
toegang tot het nieuwe abonnement geven. Zie hiervoor vraag 5.7. De eindgebruikers 
moeten vervolgens het serienummer in het product bijwerken naar het nieuwe 
serienummer van het abonnement. (Let op: wanneer u overstapt van een suite op een 
branchecollectie of van een LT-product op een LT-suite is deze stap voor het wijzigen van 
serienummers niet nodig. Als u dit toch probeert, resulteert dit in een foutmelding.)  
 
Voor een abonnement met toegang voor meerdere gebruikers moet uw beheerder het 
bestaande licentiebestand of -fragment van het onderhoudsplan vervangen door een 
nieuw licentiebestand dat uw nieuwe abonnementslicenties bevat. Vervolgens moet u 
mogelijk gebruikers toegang toewijzen voor cloudservices. Zie hiervoor vraag 5.7. 
 
 
 
 

https://knowledge.autodesk.com/customer-service/download-install


5.7 Wat moet er gebeuren om gebruikers toegang tot nieuwe producten en/of services te 
geven met het nieuwe abonnement?  
Een beheerder moet voor abonnementen met toegang voor één gebruiker benoemde 
gebruikers toevoegen en toewijzen voor toegang tot het product. Er wordt vervolgens aan 
eindgebruikers gevraagd om zich aan te melden bij het starten van het product en 
dezelfde gebruikers-ID te gebruiken om toestemming voor gebruik van de software te 
verifiëren. 
 
Voor een abonnement met toegang voor meerdere gebruikers moet een beheerder het 
bestaande licentiebestand of -fragment van het onderhoudsplan vervangen door een 
nieuw licentiebestand dat de nieuwe abonnementslicenties bevat. Gebruikers zouden de 
software dan moeten kunnen starten met de nieuwe licentie. 
 
Daarnaast moet in alle gevallen een beheerder benoemde gebruikers in het Autodesk-
account toevoegen en toewijzen, zodat gebruikers toegang krijgen tot cloudservices en 
andere abonnementsvoordelen, zoals ondersteuning. Raadpleeg voor meer informatie de 
pagina Gebruikers en machtigingen beheren. 
 
5.8 Worden benoemde gebruikers automatisch toegewezen aan het nieuwe abonnement 
na de overstap?  
Nee, gebruikers van de seats van uw onderhoudsplan worden niet automatisch aan het 
nieuwe abonnement toegewezen. Uw beheerder moet gebruikers creëren en/of toevoegen 
aan de desktopsoftware, cloudservices en ondersteuning voor uw nieuwe abonnement. 
Raadpleeg voor meer informatie de pagina Gebruikers en machtigingen beheren. 
 
5.9 Hoe weet ik of mijn onderhoudsplan naar een abonnement is gewijzigd?  
Wanneer uw onderhoudsplan verloopt en uw nieuwe abonnement ingaat, ontvangen 
beheerders een e-mail met meer informatie om de overstap te voltooien. De seats die zijn 
overgezet, krijgen voor een bepaalde tijd de status 'Overgezet' in uw Autodesk-account 
voordat deze worden verwijderd. Uw nieuwe abonnement gaat in op de dag nadat uw 
onderhoudsplan verloopt. 
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5.10 Kan ik mijn Autodesk-bestanden bekijken of bewerken als ik geen permanente 
licentie meer heb of ervoor kies om mijn abonnement op te zeggen? 
Ja, er zijn gratis weergaveprogramma's beschikbaar waarmee u uw bestanden kunt 
weergeven. Daarnaast kunt u met de meeste Autodesk-producten uw gegevensbestanden 
in leveranciersonafhankelijke bestandsindelingen opslaan. Indien beschikbaar maken 
deze bestandsindelingen de digitale uitwisseling van informatie mogelijk tussen 
softwareleveranciers. U kunt er ook voor kiezen om een vertaalprogramma voor gegevens 
van een derde partij te gebruiken om standaardbestandsindelingen van Autodesk te 
converteren, zodat deze bestanden met het systeem van uw voorkeur kunnen worden 
bewerkt.  
 
5.11 Veranderen mijn ondersteuningsvoordelen als ik van een onderhoudsplan op een 
abonnement overstap? 
Autodesk verbetert de ondersteuningservaring voor alle abonnees door snellere, 
eenvoudigere en simpelere manieren te bieden om hulp te krijgen wanneer u dit het 
meest nodig hebt. Wanneer u van een onderhoudsplan op een abonnement overstapt, 
kunt u kosteloos rechtstreeks met een technische ondersteuningsspecialist van Autodesk 
een telefoongesprek plannen om u te helpen bij het instellen van uw nieuwe abonnement 
en mogelijke problemen op te lossen. 
 
5.12 Waar kan ik terecht voor hulp of aanvullende informatie nadat ik ben overgestapt op 
een abonnement?  
Voor meer informatie, bijvoorbeeld over het instellen en beheren van uw nieuwe 
abonnement, neemt u contact op met uw reseller of gaat u naar het helpcentrum 
Overstappen op een abonnement in het Autodesk Knowledge Network.  

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_file_formats
https://en.wikipedia.org/wiki/CAD_data_exchange
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