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Om beter aan de investeringsbehoeften van onze klanten te voldoen heeft Trimble NV haar Betalingsregeling 
(Extended Payment Plan of "EPP") geïntroduceerd. De Betalingsregeling stelt een klant van Trimble NV die 
daarvoor in aanmerking komt in staat de kosten van daarvoor in aanmerking komende hardware-aankopen over 
een vooraf bepaalde periode te spreiden. Dit stelt onze klanten in staat Trimble's toonaangevende telematica- 
en videosurveillance-oplossingen te gebruiken zonder dat daarvoor een grote investering vooraf vereist is. 

Hieronder staan antwoorden op de meest gestelde vragen met betrekking tot de Betalingsregeling: 

Hoe werkt het? • Wanneer uw deelname aan de EPP goedgekeurd is en de voorwaarden voor 
uw hardware-aankoop overeengekomen zijn, ontvangt u zowel een EPP 
Addendum als een Bestelformulier voor een zogenaamde EPP-bestelling. U 
dient het Bestelformulier te erkennen en het EPP Addendum te ondertekenen 
om van de EPP te kunnen profiteren. Wij gaan niet akkoord met wijzigingen in 
de voorwaarden van het EPP Addendum. 

• De EPP geldt voor alle hardware-aankoop op de EPP-bestelling en de daarmee 
gepaard gaande verzendkosten. 

• Het EPP Addendum geeft het aantal gelijke maandelijkse termijnbetalingen 
voor EPP-kosten aan. 

• EPP-facturen zijn betaalbaar volgens de in uw basisovereenkomst aangegeven 
voorwaarden. U kunt het EPP-saldo op elk moment afbetalen. 

Wanneer beginnen de 
betalingen? 

De maandelijkse termijnbetalingen voor op basis van een EPP-bestelling bestelde 
Producten beginnen in de tweede maand volgend op de maand waarin de 
Producten aan u worden verzonden. Zo beginnen, als de verzending van 20 Voor 
EPP in Aanmerking Komende PCT-aankopen op 15 maart plaatsvindt, de 
maandelijkse termijnbetalingen voor de afnameprijs van deze 20 stuks en de 
daarmee gepaard gaande verzendkosten in mei. Dit betekent dat wanneer 
Producten in batches aan u verzonden worden, de maandelijkse betalingen ook 
per batch beginnen. 

Is dit een lease- of 
financieringsprogramma? 

 

Nee, dit is geen leaseprogramma. U neemt hardware af, en betaalt ons de 
afnameprijs en de daarmee gepaard gaande verzendkosten verspreid over een 
vooraf bepaalde periode, in plaats van in een bedrag ineens. 
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Gelden er voorwaarden 
voor deelname? 

Ja. Klanten dienen voor deelname aan de EPP aan bepaalde kredietvereisten te 
voldoen. Wij denken dat de meeste klanten daar wel aan voldoen. We zullen 
wellicht wat aanvullende vragen moeten stellen om te bepalen of u voor 
deelname in aanmerking komt. Het is uiteindelijk aan Trimble NV om u al dan 
niet de mogelijkheid te bieden aan het EPP-programma deel te nemen, om voor 
toekomstige EPP-aankopen wijzigingen in het programma en de voorwaarden 
voor deelname aan te brengen, en om te bepalen of een klant voor de EPP in 
aanmerking komt. Indien wij tot de conclusie komen dat uw kredietwaardigheid 
niet aan onze minimumcriteria voor verdere EPP-deelname voldoet, is het 
mogelijk dat wij niet langer op basis van EPP-voorwaarden aan u verkopen en dat 
van verdere verzendingen op basis van het EPP Addendum het volledige bedrag 
op het moment van verzending aan u gefactureerd wordt. 

Trimble is te allen tijde gerechtigd een klant (deelname aan) de EPP te 
ontzeggen.  

Welke soort Producten 
komen voor de EPP in 
aanmerking? 

Alle op basis van een Bestelformulier afgenomen hardware komt voor de EPP in 
aanmerking. Installatie, training, ontwikkeling en andere diensten komen niet in 
aanmerking. 

Geldt er een minimale 
Abonnementstoezegging?  

Voor aankopen van in voertuigen te installeren telematica-apparatuur voor 
telematicadiensten en voor aankopen van DVR's voor Videosurveillancediensten 
dient u een telematica- of videosurveillance-abonnement te nemen voor ten 
minste het aantal maanden waarin u termijnbetalingen doet om voor dergelijke 
apparaten en DVR's van de EPP gebruik te kunnen maken. Zo dient u, als u 36 
maandelijkse termijnbetalingen doet, een Serviceabonnement van ten minste 36 
maanden te nemen. 

Voor afname van upgrades van alleen beeldschermen waarvoor geen 
Abonnement vereist is, is geen minimum Abonnementsafname vereist. 

Wat als een op basis van 
de EPP afgenomen 
Product kapot of verloren 
gaat? 

Indien een EPP Product zodanig kapot of verloren gaat dat dit door u vervangen 
dient te worden, gebeuren er twee dingen: 

• U blijft verantwoordelijk voor de resterende maandelijkse 
termijnbetalingen ten aanzien van het kapotte of verloren gegane EPP 
Product; en 

• U bent, indien een Vervangend Product vereist is, verantwoordelijk voor 
de afname en installatie van dat Vervangende Product, op eigen kosten. 
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Wat gebeurt er als ik mijn 
Abonnement vervroegd 
opzeg, of mijn facturen 
niet betaal? 

Indien u ervoor kiest uw Serviceabonnement ten aanzien van een OBC of DVR op 
te zeggen voordat alle termijnbetalingen voldaan zijn, wordt – naar onze keuze – 
het nog aan Trimble met betrekking tot die OBC of DVR aan Trimble 
verschuldigde bedrag terstond volledig opeisbaar. 

Daarnaast wordt, wanneer u meer dan 90 dagen te laat bent met de betaling van 
een EPP-factuur – naar onze keuze – het nog aan Trimble verschuldigde bedrag 
of de afnameprijs van op basis van die factuur afgenomen hardwareproducten 
terstond volledig opeisbaar. 

Kan ik op basis van de 
Afbetalingsregeling 
aanvullende bestellingen 
doen? 

EPP-deelname wordt per bestelling bepaald. Wanneer u wilt dat een 
toekomstige afname aan EPP-voorwaarden onderworpen is, zult u voor die 
afname een nieuw EPP Addendum en Bestelformulier moeten ondertekenen. 

 

Neem, indien u verder nog vragen hebt, gerust contact op met uw vaste Verkoopmedewerker. 


