
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  stornering van een geïncas-
seerde jaarbijdrage het recht alle diensten, leveringen en ondersteu-
ning 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. Na verlenging is het abonnement 
opzegbaar met ingang van het einde van de lopende abonnements-
periode. Bij tussentijdse opzegging wordt een opzegtermijn van 1 
maand gehanteerd, vermeerderd met het aantal dagen tot de laatste 
dag van de volgende maand van de maand van opzegging. Bij tus-
sentijdse opzegging komt de korting voor jaarbetaling te vervallen 
en wordt het te betalen bedrag over het lopende jaar opnieuw bere-
kend op basis van een hoger maandbedrag. De opzegging dient ge-
richt te zijn aan olboffice@cross-link.nl. Vermeldt altijd het email 
van uw Online Bijbel Gebruikers-account en uw relatienummer. 

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 Online Bijbel 
Gebruikers-account gegevens zijn strikt persoonlijk. Het is niet 
toegestaan dat meerdere personen gebruik maken van hetzelfde 
gebruikers-account. Bij constatering zal het Online Bijbel Gebrui-
kers-account geblokkeerd worden, waarbij de betalinsverplich-
ting 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.


