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Afhankelijk van de software biedt Zünd licenties aan op basis van een abonnement of met onbeperkte duur. Met voortdurende 
programma-updates blijven gebruikers steeds op de nieuwste stand van de techniek.

Met de licentiemodellen voor Zünd-software 
kan de gebruiker permanent profiteren van 
de nieuwste en dus krachtigste en veiligste 
productversie. De besturingssoftware voor de 
snijmachine (ZCC en Mind) wordt door Zünd 
aangeboden met licenties voor onbeperkte 
duur. De andere softwareproducten worden 
aangeboden volgens het abonnementsmodel.

Licentie voor onbeperkte duur: 
De klant verwerft het recht om de aangekochte 
software voor onbeperkte duur te gebruiken. 
Door het onderhoud beschikt de klant altijd 
over de laatste versie van de software. Op 
deze wijze kan hij gebruik maken van de 
hoogst mogelijke prestaties en veiligheid van 
de complete oplossing.

Abonnement: 
De klant verwerft het recht om de aangekochte 
software voor de duur van één (1) jaar te 
gebruiken. De desbetreffende updates zijn 
hierbij inbegrepen. Door de laatste versie te 
gebruiken, kan de klant gebruik maken van de 
grootst mogelijke prestaties en veiligheid van 
de complete oplossing. 

Licentie met onbeperkte duur

Activering van de software op my.zund.com

Uitbreidingen kunnen tijdens de looptijd worden aangeschaft.

Aanvullende opties worden tijdig afgestemd op de hoofdlicentie.

Het contract wordt telkens met een jaar verlengd.

Indien geen betaling geschiedt van het onderhoud, vervalt het recht
op updates.

Een latere betaling van de onderhoudsvergoedingen is niet mogelijk.

Om in dat geval opnieuw aan het onderhoudsprogramma deel te nemen, 
dient de software opnieuw te worden aangeschaft.

Abonnement

Activering van de software op my.zund.com

Uitbreidingen kunnen tijdens de looptijd worden aangeschaft.

Aanvullende opties worden tijdig afgestemd op de hoofdlicentie.

Zonder opzegging wordt het contract telkens met een jaar verlengd.

Indien geen betaling geschiedt, kan de software niet meer gebruikt.

Om in dat geval opnieuw aan het abonnementsprogramma deel te nemen, 
dient de software opnieuw te worden aangeschaft.

Zünd Software-licentiemodellen


