
Aanvraagformulier Online Bijbel Abonnement

Met het Online Bijbel Abonnement ontvangt u:

• Toegang tot de Nederlandstalige titels in de Online Bijbel apps 
voor Android, iOS en macOS.
• Toegang tot het merendeel van de anderstalige titels
• Toegang tot downloadserver voor Online Bijbel Windows
• Updates op alle platforms
• Bovendien wordt u Premium Gebruiker van de Online Bijbel 
Apps

Voorwaarden en prijzen:

• Het abonnement wordt geleverd conform de leveringsvoorwaar-
den. (zie volgende pagina)
• Activatie van het abonnement bedraagt € 59,-. Dit is inclusief  de 
eerste jaarbijdrage die loopt tot 31 december 2018.
• De volgende jaarbijdrage (voor het jaar 2019) bedraagt € 45,- en 
betreft de periode 1 jan. 2019 t/m 31 dec 2019. Hiervoor ont-
vangt u een continuering van bovenstaande diensten. De jaarbij-
drage wordt in de maand maart/april in rekening gebracht. 
• Opzeggingen van het abonnement dienen voor 31 december 
schriftelijk ontvangen te zijn. Opzegging kunnen verzonden 
worden naar Online Bijbel Abonnement, Transvaalstraat 5, 3312 
EX Dordrecht of  per email naar olboffice@cross-link.nl. Zonder 
tijdige schriftelijke opzegging wordt het abonnement automatisch 
verlengd met een periode van een jaar. 

Gratis hedendaagse bijbelvertalingen:

Indien u in het bezit bent van een oude Online Bijbel CD / DVD 
en deze meestuurt met uw aanvraag en/of  hiervoor bekend bent 
als geregistreerde gebruiker ontvangt u gratis De Nieuwe Bijbel-
vertalingen, NBG-vertaling, Groot Nieuws Bijbel en/of  Herziene 
Statenvertraling, Het Boek, Telos-vertaling plus Naardense Bijbel 
bij het Online Bijbel Abonnement. 

Indien u geen oude Online Bijbel DVD kunt meesturen en/of  
niet geregistreerd was als gebruiker hiervan kunt u deze bijbelver-
talingen tegen een eenmalig sterk gereduceerd tarief  aanschaffen. 

Opsturen naar:                 Online Bijbel Abonnement
                                           Transvaalstraat 5
                                           3312 EX Dordrecht 
   Nederland

Doorlopende machtiging 

Door ondertekening van dit formulier geeft u een machtiging aan 
Cross Link Services BV, Transvaalstraat 5, 3312 EX Dordrecht 
met Incassant ID NL38ZZZ243800450000, om doorlopende 
incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van 
uw rekening af  te schrijven en aan uw bank om doorlopend een 
bedrag van uw rekening af  te schrijven overeenkomstig de op-
dracht van Cross Link Services BV.

Ondergetekende neemt een Online Bijbel Abonnement conform 
de abonnementsvoorwaarden. Tevens wenst ondergetekende één 
of  meerdere van de onderstaande opties te ontvangen:

0 Gratis toegang tot Nieuwe Bijbelvertaling, NBG-vertaling 
1951 met Strong-coderingen en de Groot Nieuws Bijbel op voor-
waarde dat een oude Online Bijbel cd/dvd wordt meegestuurd 
met deze aanvraag. 
0 Gratis toegang tot Herziene Statenvertaling, Telos-vertaling 
NT, Naardense Bijbel, Het Boek en Voorhoeve-vertaling NT 
1966 op voorwaarde dat een oude Online Bijbel Studie DVD 
2011 of  recenter wordt meegestuurd met deze aanvraag. 

of

0 Licentie voor Nieuwe Bijbelvertaling, NBG-vertaling 1951 
met Strong-coderingen en de Groot Nieuws Bijbel voor het gere-
duceerde tarief  van € 17,50. (waarbij geen oude Online Bijbel cd/
dvd wordt geretourneerd)
0 Licentie voor Herziene Statenvertaling, Telos-vertaling NT, 
Naardense Bijbel, Het Boek en Voorhoeve-vertaling NT 1966 
voor het gereduceerde tarief  van € 19,95. (waarbij geen oude 
Online Bijbel DVD wordt geretourneerd)

Startcode:                                                   (indien bekend)

Naam:

Adres:

Postcode:  Plaats:

Land:

E-mail:

                        (tbv uw Online Bijbel Gebruikers Account)

IBAN:

Datum:   Handtekening:



Voorwaarden Online Bijbel Abonnement
1. Het Online Bijbel Abonnement is een dienst van Cross Link Ser-
vices BV, Transvaalstraat 5, 3312 EX Dordrecht. De dienst is geba-
seerd op de  Online Bible apps voor Android, iOS en macOS van 
Cross Link Services BV enerzijds,  aangevuld met de Online Bijbel 
voor Windows software van Larry Pierce, Ont. Canada anderzijds. 
Hierbij worden door Cross Link Services BV titels ter beschikking 
gesteld die gebruikt kunnen worden met de apps en/of  de software. 

2. U gaat (als abonnee) een overeenkomst aan 
met Cross Link Services BV te Dordrecht.

3.Het  Online Bijbel Abonnement is strikt persoonlijk en wordt ge-
sloten met één natuurlijk persoon, zijnde de houder van het email-
adres dat gebruikt wordt bij het Online Bijbel Gebruikers-account.

4. In het kader van dit abonnement ontvangt u bij aanvang 
een Online Bijbel Gebruikers-account t.b.v. de Online Bijbel 
apps. Dit account bestaat uit het emailadres dat u hiervoor op-
geeft en een wachtwoord. Het Online Bijbel Gebruikers-ac-
count geeft toegang tot de titels en diensten die verbonden zijn 
aan het abonnement, gedurende de looptijd van het abonne-
ment. Bij beëindiging van het abonnement vervalt deze toegang.   
Tevens ontvangt u met uw Online Bijbel Gebruikers-account toegang 
tot een download-server om de Online Bijbel voor Windows software 
en titels te kunnen downloaden. Updates en nieuwe titels worden 
voor gebruik onder Windows ook op deze download server geplaatst.

5. De kosten welke verband houden met dit abonnement worden 
gefactureerd en automatisch geïncasseerd van het door u opgege-
ven bankrekeningnummer. U dient er zorg voor te dragen dat er 
voldoende saldo op de opgegeven rekening aanwezig is. Tevens 
dient u er voor zorg te dragen dat het uitvoeren van een incasso 
ook daadwerkelijk mogelijk is bij het opgegeven rekeningnummer. 
Indien de incasso niet mogelijk blijkt te zijn of  het bedrag gestor-
neerd wordt worden administratiekosten in rekening gebracht. 
Bij het niet doorgeven van een verhuizing en/of  verandering van 
emailadres blijft betalingsverplichting bestaan. Voor de verwerking 
van een stornering worden administratiekosten in rekening ge-
bracht.  Bij niet betalen van de jaarbijdrage blijft een betalingsver-
plichting bestaan vermeerdert met administratie- en eventuele in-
cassokosten. Tevens heeft Cross Link Services BV het recht bij het 
niet voldoen van de jaarbijdrage en/of  stoernering van een geïncas-
seerde jaarbijdrage het recht alle diensten, leveringen en ondersteu-
nign stop te zetten totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.  

6. Adreswijzigingen en verandering van het emailadres voor het On-
line Bijbel Gebruikersaccount dienen tijdig doorgegeven te worden. 

7. Het abonnement wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, 

waarbij het abonnement steeds stilzwijgend automatisch wordt 
verlengd voor een periode van een jaar indien voor 31 decem-
ber geen schriftelijke opzegging is ontvangen. De opzeggings-
brief  brief  dient gericht te zijn aan: Abonnee-administratie; 
Transvaalstraat 5; 3312 EX; Dordrecht; Nederland of  per 
email aan olboffice@cross-link.nl. Vermeldt altijd het email van 
uw Online Bijbel Gebruikers-account en uw relatienummer. 
Opzeggingen van het abonnement die na 1 januari wor-
den ontvangen zijn geldig vanaf  1 januari van het daar-
opvolgende jaar. Derhalve geldt hierbij een betalings-
verplichting voor de jaarbijdrage van het lopende jaar.

8. Na beëindiging van het abonnement wordt de on-
dersteuning van licentiecodes gestopt en de toe-
gang tot titels, diensten en services beëindigd.  

9. In geval van overlijden wordt het abonnement ge-
continueerd totdat opzegging heeft plaats gevon-
den door één van de erven van de overledene. 

10. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

11. Technische ondersteuning en support in de vorm 
van hulp bij het installeren en gebruik van de Online Bij-
bel is niet beschikbaar via Cross Link Services BV. Cross 
Link Services BV zijn niet verplicht ondersteuning te geven.

12. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of  meer artikelen van deze 
voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen 
van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zal 
Cross Link Services BV nieuwe voorwaarden bepalen waarbij zoveel 
mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde be-
palingen in acht worden genomen. Op alle onder deze voorwaarden 
afgesloten abonnementen is bij uitsluiting het Nederlands recht van 
toepassing. Alle geschillen, direct of  indirect uit de overeenkomst, 
voortvloeiende of  daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend 
bij de bevoegde rechter te Dordrecht aanhangig worden gemaakt.

13. Licentiecodes, toegangscodes, ontsluitcodes en On-
line Bijbel Gebruikers-account gegevens zijn strikt per-
soonlijk en mogen niet overgedragen worden aan iemand 
anders. Bij constatering zal het Online Bijbel Gebruikers-ac-
count geblokkeerd worden, waarbij de betalinsverplichting 
blijft bestaan voor de restant looptijd van het abonnement.

14. Op de software en of  beschikbaar gestelde titels kun-
nen specifieke licentievoorwaarden van kracht zijn.


