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REGISTREER GEBRUIKER (GELIEVE VOLLEDIG EN IN BLOKLETTERS IN TE VULLEN)

ROL RECHTEN

OPDRACHTEN REKENINGEN OMZET- 
CIJFERS

VERREKENINGS-
SYSTEMEN

VERKOO-
PHANDBOEK

MARKETING- 
MATERIAL

|S|T|C. SCHÜLLER- 
TRAINING-CENTER

AANMELDING SEMINAR 
(EXTRA PERSONEN)

1 Eigenaar / directie* x x x x x x x x

2 Vestigings- / Filiaalleiding* x x x x x x x

3 Verkoop / Orderverwerking x x x x

4 Marketing x x x

5 Financiën x x x x

6 Inkoop x x x x x x x

7 Logistiek / Montageleiding x x x x

8 Seminar-deelnemer x x

*Aanvullende rechten: gemachtigd om te tekenen voor nieuwe registraties in het extranet

INFORMATIE ROLLEN EN RECHTEN

Klantnummer

Firma

Naam (Eigenaar / Directeur / Vestigings- / Filiaalleiding)

Gepersonalisierte e-mail (Eigenaar / Directeur / Vestigings- / Filiaalleiding)

Susanne Höhn 
Tel + 49 (0) 9825 83-3571

DEALER GEGEVENS ALS U VRAGEN HEEFT, ZIJN WIJ ER VOOR U!

ROL
(NUMMER) ACHTERNAME VOORNAAM GEPERSONALISEERDE E-MAIL VERDERE RECHTEN

(AANVULLEND, INDIEN GEWENST)

In uw eigen belang verzoeken wij u ons onverwijld in kennis te stellen 
van een verandering in het personeelsbestand. Schüller Möbelwerk 
KG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die door 
een verzuimde of vertraagde verwijdering van voormalige medewer-
kers wordt veroorzaakt.

LET OP

Handtekening en firmastempel

Ik heb kennis genomen van de bijgevoegde algemene voorwaarden en aanvaard deze.

NIEUW! NIEUW!

- Graag in blokletters invullen -

NIEUW! NIEUW!

extranet@schueller.de

initiator:extranet@schueller.de;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:ae904ecf9856b44d94cee95667fe305a
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VERWIJDERING VAN EXTRANET-GEBRUIKERSACCOUNTS

VERSTUREN VAN GEBRUIKERSNAMEN EN WACHTWOORDEN NA GOEDKEURING DOOR SCHÜLLER:

De gebruikersnamen voor de individuele extranetgebruikers alsmede de eenmalige wachtwoorden die na de eerste aanmelding moeten worden gewijzigd, worden door Schüller 
naar het opgegeven e-mailadres gezonden, mits dit een zakelijk e-mailadres is van de directeur/eigenaar of afdelings- of filiaalmanager van de gebruiker. Voor een snelle en vlotte 
afhandeling is het daarom noodzakelijk het zakelijke e-mailadres van de directeur/eigenaar of de afdelings- of filiaalmanager op te geven.

De gebruiker is verplicht Schüller Möbelwerk KG door middel van een e-mail aan extranet@schueller.de op de hoogte te stellen wanneer een medewerker de onderneming van 
de gebruiker verlaat of wanneer zijn extranet-gebruikersaccount moet worden opgeheven. Schüller Möbelwerk KG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die 
voortvloeit uit het niet nakomen van deze verplichting.

GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Ik heb kennis genomen van de algemene voorwaarden voor het gebruik van het Extranet (stand 2019) en aanvaard deze hierbij namens de gebruiker.  Na ondertekening vervangt 
het overeenkomst alle voorgaande overeenkomsten met betrekking tot het gebruik van het Extranet. Dit geldt ook voor alle extranet-gebruikersaccounts van de gebruiker die reeds 
vóór de verzending van dit aanvraagformulier bestonden.
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ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN EXTRANET (VERSIE 2019)

§ 1 ALGEMENE REGELINGEN
1. De Firma Schüller Möbelwerk KG (hierna te noemen: de Aanbieder) biedt zijn klanten (hierna te noemen: de Gebruiker), in het kader van een Servicecontract, de mogelijkheid 

om toegang te krijgen tot informatie op de Extranet van de Aanbieder. Deze informatie betreft
• Publicaties van de Aanbieder (dagelijks nieuws, brochures, folders, verkoophandboek)
• Omzetcijfers en statistieken
• Door de Aanbieder aangeboden cursussen
• Toegang tot in het verleden verstuurde facturen en orderbevestigingen, alsook
• Toegang tot informatie over de status van opdrachten (bestellingen) en verrekeningssystemen

2. Deze Gebruiksvoorwaarden bevatten tenslotte de bepalingen en voorwaarden die gelden tussen de Aanbieder en de Gebruiker voor de door de Aanbieder aangeboden
diensten. Van deze Gebruiksvoorwaarden afwijkende regelingen zijn alleen geldig, als ze door de Aanbieder schriftelijk zijn bevestigd. Met de erkenning overeenkomstig § 2 
aanvaardt de Gebruiker deze Gebruiksvoorwaarden.

3. Wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden worden schriftelijk, per fax of per e-mail, aan de Gebruiker meegedeeld. Maakt de Gebruiker niet binnen vier weken na ontvangst van 
de kennisgeving bezwaar tegen dergelijke wijzigingen, dan worden de wijzigingen als overeengekomen beschouwd.

§ 2 TOELATING EN TOEGANG TOT DE EXTRANET

1. Voorwaarde voor het gebruik van de Extranet is de toelating door de Aanbieder. Het claimen van voor toelating of gebruik van de Marktplaats is niet mogelijk. 
2. De Gebruiker moet op het aanvraagformulier alle noodzakelijke gegevens volledig en correct vermelden. Zodra de Gebruiker aan andere werknemers toegangsrechten wil 

verlenen, of het gebruik door bepaalde medewerkers of voormalige werknemers wenst in te trekken, dan zal hij de Aanbieder daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte 
brengen.

3. . De persoonlijke toegangsgegevens bestaan uit een gebruikersnaam en een wachtwoord, die alleen door de betreffende gerechtigde medewerker van de Gebruiker gebruikt 
mogen worden. De Gebruiker is verplicht om de gebruikersnaam en het wachtwoord geheim te houden en deze te beschermen tegen ongeoorloofde toegang door derden. 
Hij zorgt er ook voor, dat zijn werknemers zich aan deze verplichting houden. Bij het vermoeden van misbruik door een derde partij, zal de Gebruiker de Aanbieder hierover 
onmiddellijk op de hoogte stellen. Zodra de Aanbieder bekend wordt met ongeoorloofd gebruik, zal de Aanbieder de toegang door de niet-geautoriseerde gebruiker blokke-
ren. De Aanbieder behoudt zich het recht voor om de gebruikersnaam en het wachtwoord van een Gebruiker te wijzigen; in een dergelijk geval zal de Aanbieder de Gebruiker 
hierover onmiddellijk informeren.

4. Het platform wordt voortdurend verder ontwikkeld en in functionaliteit aangepast aan de nieuwste browserversies. Voor een foutloos functioneren verwijzen we naar het 
gebruik van de meest actuele browserversie.

5. Het platform mag alleen gebruikt worden via SSL-versleutelde HTTPS-toegang. Het omzeilen van SSL-versleuteling is verboden.

§ 3 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANBIEDER

1. De Aanbieder is onbeperkt aansprakelijk bij opzet en grove nalatigheid; bij lichte nalatigheid echter alleen in het geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen. 
De aansprakelijkheid bij schending van een dergelijke, essentiële contractuele verplichting beperkt zich tot de voor de overeenkomst typische schade, waarmee de Aanbieder 
bij het sluiten van de overeenkomst, op basis van de op dat moment bekende omstandigheden,  rekening diende te houden. Voor plichtsverzuim door de Gebruiker overeen-
komstig § 2 nr. 2 zin 3 en nr. 3 zin 1-4 aanvaardt de Aanbieder geen aansprakelijkheid. 

2. Voor storingen binnen het elektriciteitsnetwerk, waarvan de schuld niet bij de Aanbieder ligt, aanvaardt de Aanbieder geen aansprakelijkheid.
3. In overeenstemming met de voorgaande paragrafen, is de Aanbieder alleen aansprakelijk voor het verlies van gegevens, als een dergelijk verlies niet door passende gegevens-

beschermingsmaatregelen van de zijde van de Gebruiker kon worden voorkomen.
4. De aansprakelijkheid geldt niet voor beperkingen in het contractueel gebruik van de door de Aanbieder op de Marktplaats aangeboden diensten, die worden veroorzaakt door 

ondeskundig of onjuist gebruik door de Gebruiker. 
5. Bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden, geheel overeenkomstig, ook voor vertegenwoordigers van de Aanbieder.
6. Voor zover er via de Extranet een mogelijkheid bestaat om door te sturen naar databases, websites, diensten, enz. van derden, bijv. door het instellen van links of hyperlinks, 

is de Aanbieder noch aansprakelijk voor toegankelijkheid, toegang of veiligheid van deze databases of diensten, noch voor de inhoud ervan. De Aanbieder is met name niet 
aansprakelijk voor hun rechtmatigheid, nauwkeurigheid, inhoudelijke correctheid, actualiteit, enz.

§ 4 OVERIGE VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER

De Gebruiker is verplicht, om zich te onthouden van maatregelen die het functioneren van de Marktplaats in gevaar brengen of verstoren, en mag zich ook geen toegang verstrekken 
tot gegevens waartoe hij niet bevoegd is. Verder moet hij ervoor zorgen, dat de door hem via de Marktplaats overgedragen informatie en gegevens niet besmet zijn met virussen, 
wormen of Trojaanse paarden, of andere beveiligingsbedreigende programma‘s/bestanden. 

§ 5 DUUR VAN DE OVEREENKOMST

1. De overeenkomst die aan deze Gebruiksvoorwaarden ten grondslag ligt wordt voor onbepaalde tijd gesloten. Hij begint met de autorisatie door de Aanbieder en eindigt als de 
Gebruiker gedurende een periode van 12 maanden geen bestellingen meer naar de Aanbieder heeft verzonden. 

2. De overeenkomst kan door elk van beide partijen, met een opzegtermijn van één week, worden opgezegd. 
3. Elke partij heeft ook het recht om de overeenkomst, vanwege zwaarwegende redenen, zonder inachtneming van een opzegtermijn, op te zeggen.

§ 6 SLOTBEPALINGEN

1. Exclusief bevoegd voor alle juridische geschillen is de rechtbank van Ansbach, Duitsland, voor zover de Gebruiker handelaar is. De Aanbieder heeft echter ook het recht om bij 
een algemene rechtbank een klacht tegen de Gebruiker in te dienen. De contractuele verhoudingen zijn onderworpen aan het Duitse recht.

2. Mochten afzonderlijke bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig zijn of worden en/of in strijd zijn met de wettelijke bepalingen, dan wordt de geldigheid van de rest 
van de Gebruiksvoorwaarden daardoor niet beïnvloed. De ongeldige bepaling wordt door de contractpartijen, in onderlinge overeenstemming, vervangen door een bepaling,
die het economische doel van de ongeldige bepaling op een juridisch effectieve manier het dichtst benadert. Deze bepaling is eveneens, op dezelfde wijze, van toepassing op 
lacunes in de regelgeving.
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