Geel gearceerd = invullen
Groen gearceerd = faculta2ef (kan je ook geheel of gedeeltelijk weglaten)
[gebruikelijk brie;oofd]
Geachte xxxx,
Middels dit schrijven willen wij u [namens opdrachtgever, welke ons hiertoe gemach2gd heeC,] laten weten dat
wij per [dd mmm 20jj], onze liCboeken willen digitaliseren. Wij gebruiken daar LiCmanager® voor, met als reden
dat dit door het LiCins2tuut is gecer2ﬁceerd en we daarmee zeker zijn dat onze data veilig is en dat wij de regie
daarover houden.
We realiseren ons dat er andere systemen en portals beschikbaar zijn en u wellicht liever een ander systeem
zou willen voorstellen. Echter hebben wij juist voor LiCmanager® gekozen vanwege de uniformiteit waardoor
wij ona;ankelijk van enige onderhoudsﬁrma zelf onze data kunnen opbouwen en beheren. Daarom kunnen wij
alleen akkoord gaan met een systeem dat gegarandeerd te gebruiken is, ook zonder contract met uw bedrijf,
door ongeacht welke par2j dan ook. Tevens dient een alterna2ef voor LiCmanager® ook door een cer2ﬁca2e
instelling gecer2ﬁceerd te zijn zodat ona;ankelijk is vastgesteld dat die applica2e voldoet aan alle eisen
omtrent een liCboek en de dataveiligheid is gegarandeerd.
We willen [naam liCbedrijf of keuringsinstelling] vragen bij de eerste onderhoudsbeurt alle pagina’s uit het
huidige liCboek te fotograferen en te uploaden in de app. We realiseren ons dat dat enkele minuten 2jd kost.
Ons uitgangspunt is echter dat u die 2jd ruimschoots terugverdient doordat u middels een API koppeling de
data uit uw primaire systeem kunt koppelen en daarmee na onderhoud, keuring of storing het papieren liCboek
niet hoeC in te vullen.
We zullen echter in dit stadium niet vragen om een verlaging van de contractprijs
En ten sloUe willen wij u vragen na onderhoud, keuring of storing het liCboek terstond, dat wil zeggen binnen
15 minuten na afronding van de werkzaamheden in te vullen.
Facturen van onderhoud, keuring en/of anderszins uitgevoerd werk, zullen wij uitsluitend voldoen als we de
gegevens in LiCmanager® kunnen terugvinden.
Om het makkelijk te maken hebben wij de liCen al aangemaakt en u rechten toegekend om de liCen te
benaderen. Tevens ontvangt u hierbij de handleiding.
Mocht [naam liCbedrijf of keuringsinstelling] hieraan geen medewerking willen verlenen, dan kunt u dit
schrijven zien als een opzegging per expira2edatum, te weten [dd mmm 20jj].
Graag ontvangen wij binnen 14 dagen een beves2ging van dit schrijven, dat dan integraal onderdeel is van het
onderhoudscontract, op nnnnn@domeinnaam.com, bij het uitblijven waarvan voornoemde opzegging een feit
is.
Om er zeker van te zijn dat dit schrijven u bereikt, zenden wij u per e-mail en per aangetekende post .
[Gebruikelijke afslui2ng]

Cc:

LiCinsight

Bijlage(n):

Kopie contract [+Mach2ging]

