
FileMaker, Inc. heeft zojuist de release van het FileMaker 17 Platform aangekondigd
Klanten die tussen 15 april 2018 en 30 mei 2018 FileMaker Pro 16 of FileMaker Pro 16 Advanced hebben 
aangeschaft en geregistreerd, komen in aanmerking voor een upgradeversie van FileMaker Pro 17 
Advanced als elektronische softwaredownload en hoeven hiervoor niets te betalen!

Zo kunt u dit aanvragen:

Stap 1
Hier vindt u de contactgegevens van de klantenservice bij u in de buurt (http://www.filemaker.com/
company/intl/).

Stap 2
Bel of stuur een e-mail naar uw plaatselijke klantenservice en houd de volgende informatie bij de hand: 
naam, postadres, e-mailadres en licentiecode van FileMaker 16. 

Stap 3
Wanneer de klantenservice deze informatie heeft ontvangen, sturen we u een e-mail met instructies om uw 
aankoopbewijs per e-mail of post toe te sturen. Voeg het e-mailadres customer_support@filemaker.com 
toe aan uw adresboek zodat de e-mail zeker in uw postbus voor inkomende post belandt. 

Algemene voorwaarden van aanbieding
• Deze aanbieding is geldig in Argentinië, Oostenrijk, Australië, België, Brazilië, Canada, Chili, China, Colombia, Costa Rica, Tsjechische Republiek, 

Denemarken, Ecuador, El Salvador, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Guatemala, Honduras, Hongkong, IJsland, India, Ierland, Israël, 
Italië, Japan, Luxemburg, Maleisië, Mexico, Nederland, Nieuw-Zeeland, Nicaragua, Noorwegen, Panama, Paraguay, Peru, Filipijnen, Polen, Portugal, 
Dominicaanse Republiek, Rusland, Singapore, Spanje, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Zweden, Zwitserland, Thailand, Turkije, Venezuela, Verenigd 
Koninkrijk en Verenigde Staten en is alleen geldig in overeenstemming met de voorwaarden beschreven in dit document. 

• Klanten die hun aankoop hebben gedaan in online FileMaker-winkels of FileMaker Order Centers ontvangen de speciale aanbieding via direct mail 
en komen NIET in aanmerking voor de speciale aanbieding die online/via inzending wordt aangeboden. 

• De FileMaker 17-software van de speciale aanbieding voor de nieuwe release is alleen als download beschikbaar en vereist toegang tot het internet 
(hieraan zijn mogelijk kosten verbonden)

• U mag de FileMaker 17-software alleen gebruiken om een geldig gelicentieerde versie van de FileMaker 16-software te vervangen. De FileMaker 
17-upgrade houdt niet in dat u een tweede licentie voor de software krijgt. U mag de FileMaker 16-software niet blijven gebruiken als een aparte 
licentie, noch mag u de FileMaker 16-software overdragen of verkopen aan derden.   

Speciale aanbieding voor release van de 
nieuwe FileMaker 17 
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• Uw gebruik van de FileMaker 17-software is gebonden aan de licentievoorwaarden die bij de software horen. 

• De in aanmerking komende klanten moeten het volgende inzenden: 

  -  Uw originele aankoopbewijs of factuur
  -  Uw geldige en unieke FileMaker 16-licentiecode Deze items mogen zowel via e-mail als per post worden ingezonden.

• Deze aanbieding is alleen geldig voor afzonderlijke aankopen van een FileMaker 16 Single License die tussen 15 april 2018 en 30 mei 2018 
zijn gedaan. 

• De uiterste datum voor de inzending van de items (per e-mail of post) voor de speciale aanbieding voor de nieuwe release is 2 juni 2018.

• Inzendingen met een poststempel later dan 2 juni 2018 worden niet verwerkt. Dit geldt ook voor inzendingen per e-mail na deze datum. 

• Het originele aankoopbewijs of de originele factuur moet getypt zijn of met de computer gemaakt zijn. 

• Handgeschreven of gewijzigde documenten worden niet aanvaard. 

• Geen retour mogelijk. 

• Aanbieding niet beschikbaar voor sitelicenties, volumelicenties, overeenkomsten voor oplossingbundels, Not For Resale (NFR) of producten 
aangeschaft via internetveilingen of andere niet-erkende kanalen. De naam die is ingevoerd bij de aanvraag voor de speciale aanbieding voor 
de nieuwe release moet overeenkomen met de gegevens op het aankoopbewijs. 

• Deze aanbieding kan niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen, reducties, kortingen of promoties.

• Deze aanbieding is goed voor ÉÉN speciale aanbieding voor de nieuwe release per uniek, in aanmerking komend FileMaker 16-product. 

• Deze aanbieding is alleen van toepassing op aankopen door eindgebruikers en niet door resellers of distributeurs. 

• Deze aanbieding is niet geldig waar wettelijk verboden of beperkt en kan worden gewijzigd zonder kennisgeving. 

• FileMaker behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken en met kennisgeving, de datum van beschikbaarheid en van verzending te 
verlengen voor alle bestellingen onder dit programma. 

• Om de aanvraag in te dienen, moet u uw inzending per post of e-mail versturen naar het adres dat is opgegeven door de klantenservice-
medewerker. 

• Maak kopieën van alle documenten alvorens u ze inzendt.

• Ingezonden documenten worden niet geretourneerd en worden eigendom van FileMaker. 

• FileMaker, Inc. is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies, vernietiging, diefstal of vertraging bij inzending of ontvangst van uw inzending.   

• Door uw aanvraag voor de aanbieding in te zenden geeft u FileMaker (of haar agenten) de toestemming om contact op te nemen met u om 
eventuele aanvullende informatie te verkrijgen die noodzakelijk is voor de verwerking van uw aanvraag. 

• FileMaker, Inc. is niet verantwoordelijk voor technische, netwerk-, elektronische, computer-, hardware- of softwarefouten en verloren geraakte, 
late, beschadigde, gestolen, onvolledige of verkeerd verzonden e-mails.
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