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1 Tech Support Membership 
 

1.1 Wat houdt het Tech Support Membership in? 
Het Tech Support Membership is persoonsgebonden en geeft je tegen betaling 
van de Tech Support Membershipskosten onder deze Tech Support 
Membershipsvoorwaarden toegang tot alle voordelen van het Tech Support 
Membership. 
 

1.2 Wie kan het Tech Support Membership afsluiten? 
Iedere natuurlijke- of rechtspersoon die het Tech Support Membership voor 
persoonlijk- en/of zakelijk gebruik wil afnemen. 
 

1.3 Hoeveel Tech Support Memberships heb je nodig? 
Het Tech Support Membership is persoonsgeboden. Dit betekent dat je voor 
elke gebruiker een Tech Support Membership dient af te sluiten. 
 

1.4 Hoe lang loopt het Tech Support Membership? 
Het Tech Support Membership heeft een minimale looptijd van 12 maanden en 
wordt na afloop telkens stilzwijgend tot wederopzegging met 1 jaar verlengd.  

 
1.5 Kunnen wij de Tech Support Membership kosten en voorwaarden wijzigen? 

Wij hebben op elk moment de mogelijkheid de kosten en/of voorwaarden van 
het Tech Support Membership te wijzigen, met inachtneming van een termijn 
van 1 maand. Deze termijn gaat in op het moment dat wij de wijziging(en) per e-
mail naar je hebben gestuurd. Als wij de kosten of voorwaarden wijzigen, dan 
heb je altijd de mogelijkheid om het Tech Support Membership op te zeggen. 

 
 

2 Voordelen 
 

2.1 Welke voordelen biedt het Tech Support Membership? 
Binnen het Tech Support Membership heb je de volgende voordelen: 
 
- jaarlijks een onderhoudsbeurt op locatie; 
- onbeperkt geplande telefonische ondersteuning;  
- 30% korting op directe telefonische ondersteuning; én 
- Tot 50% korting op al onze installatiediensten. 

 
2.2 Hoe werkt de onderhoudsbeurt? 

Jaarlijks heb je de mogelijkheid om een onderhoudsbeurt te plannen voor je 
computer, audio-visuele en/of smart home apparaten. Wij komen op het 
afgesproken moment bij je thuis of op je werk langs (binnen Nederland). 
 

2.3 Wat als je geen onderhoudsbeurt plant? 
Je hebt per abonnementsjaar de mogelijkheid om 1 onderhoudsbeurt van 60 
minuten te plannen. Als je geen onderhoudsbeurt inplant, dan vervalt deze aan 
het eind van het abonnementsjaar. 



 
  



2.4 Hoe werkt geplande telefonische ondersteuning? 
Je hebt binnen het Tech Support Membership de mogelijkheid om onbeperkt 
gebruik te maken van geplande telefonische technische ondersteuning. Je plant 
hiervoor een afspraak in op bcc.nl. Een afspraak heeft een maximale duur van 
15 minuten en je kunt maximaal 1 afspraak per dag plannen. 
 

2.5 Hoe werkt directe telefonische ondersteuning 
Als je directe telefonische ondersteuning nodig hebt, bel dan naar 088-1337 033 
of plan een directe terugbelafspraak in op bcc.nl. Wij helpen je dan zo snel 
mogelijk en zonder tijdslimiet. Directe telefonische ondersteuning kost normaal 
€ 1,50 per minuut, maar als je een Tech Support Membership hebt, dan betaal je 
€ 1,20 per minuut.  
 

2.6 Hoe werkt korting op installatiediensten? 
Als je een apparaat bij ons koopt waarvoor wij installatiediensten aanbieden, 
dan krijg je op deze installatie een korting tot 50%. De actuele tarieven en 
kortingen vind je op www.bcc.nl. 
 
 

3 Kosten 
 

3.1 Wat kost het Tech Support Membership? 
Het Tech Support Membership kost € 10,- per maand, inclusief 21% BTW. 
 
 

4 Betaling 
 

4.1 Hoe betaal je het Tech Support Membership? 
Je betaalt het Tech Support Membership maandelijks vooruit door middel van 
automatische incasso. Andere vormen van betaling zijn niet mogelijk. 

 
4.2 Wat gebeurt er als je te laat betaalt? 

Als je niet, te laat of onvolledige betaalt ben je direct in verzuim. Wij hebben dan 
het recht om wettelijke rente een aanvullende kosten in rekening te brengen. 
 
- Als je niet op tijd betaalt sturen wij je een herinnering waarin we je nog 14 

dagen de tijd geven om te betalen. Als je deze herinnering niet tijdig betaalt 
sturen we je een aanmaning en hebben wij het recht om incassokosten in 
rekening te brengen. 
 

- Als je niet op tijd betaalt mogen wij onze dienstverlening aan jou staken 
totdat wij de verschuldigde betaling(en) hebben ontvangen. 

 
- Als je meer dan 3 maanden achterloopt met betalingen, dan hebben wij het 

recht om het Tech Support Membership te beëindigen. Je blijft dan wel 
verplicht om alle openstaande bedragen te voldoen. 

 



- Als dat nodig is geven wij de vordering uit handen aan een incassobureau, 
waarbij alle kosten die wij maken om de betaling van je te ontvangen voor 
jou zijn. 

 
 

5 Opzegging 
 

5.1 Hoe kun je het Tech Support Membership opzeggen? 
Je kunt het Tech Support Membership telefonisch tegen het eind van de looptijd 
opzeggen via 088-1337 033 of door een e-mail te sturen naar, beide met 
inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. 
 

5.2 Wat gebeurt als het Tech Support Membership opzegt? 
Wij sturen je per e-mail een bevestiging van de opzegging onder vermelding van 
de datum van de beëindiging. De aan het Tech Support Membership 
gekoppelde producten en diensten komen vanaf de einddatum van het Tech 
Support Membership te vervallen. 
 

5.3 Wanneer kunnen wij het Tech Support Membership beëindigen? 
- Na een betalingsachterstand zoals in artikel 4.2 beschreven. 

 
- Wanneer voortzetting van het abonnement redelijkerwijs niet van ons kan 

worden gevergd. 
 

- Als je in strijd handelt met deze Tech Support Membership Voorwaarden of 
als je ons op onredelijke wijze benadeelt. 

 
5.4 Wat gebeurt er als wij het abonnement beëindigen? 

- Wij sturen je een e-mail waarin wij je informeren over de beëindiging van het 
Tech Support Membership onder opgave van de reden hiervoor en het 
vermelden van de datum van de beëindiging. 
 

- Eventuele reeds betaalde Tech Support Membership kosten betalen wij niet 
aan je terug. 

 
- Als er een openstaand bedrag is, dan blijf je dit aan ons verschuldigd. Dit 

bedrag wordt als dat nodig is geïnd door een incassobureau. 
 

- De aan het Tech Support Membership gekoppelde producten en diensten 
komen vanaf de einddatum van het Tech Support Membership te vervallen. 

 
 

6 Gegevens 
 

6.1 Hoe gaan wij met jouw persoonlijke gegevens om? 
Ten behoeve van onze dienstverlening leggen wij gegevens van jou vast 
wanneer je een Tech Support Membership afsluit, producten en/of diensten 



afneemt, wijzigingen aan ons doorgeeft en/of anderszins contact met ons hebt. 
Wij gebruiken deze gegevens voor het leveren van onze dienstverlening, voor de 
ontwikkeling van producten en diensten, voor interne analyses, marktonderzoek 
en om je op de hoogte te houden van onze (nieuwe) producten en diensten. Als 
je de toestemming voor het ontvangen van commerciële informatie wil 
intrekken, kun je je hiervoor afmelden via de afmeldlink die wij in elk bericht 
meesturen. Als je in het geheel geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) 
producten of diensten, kun je ons dit laten weten door een e-mail te sturen naar 
klantenservice@techservices.bcc.nl. 
 

6.2 Hoe geef je wijzigingen aan ons door? 
Als je gegevens wijzigen, bijvoorbeeld als je gaat verhuizen of een nieuw 
telefoonnummer of e-mailadres gaat gebruiken, geef dit dat tijdig aan ons door 
via klantenservice@techservices.bcc.nl.  
 
 

7 Aansprakelijkheid 
 

7.1 In hoeverre zijn wij aansprakelijk? 
Wij zijn alleen aansprakelijk bij een aantoonbare toerekenbare tekortkoming ten 
aanzien van schade die rechtstreeks voortvloeit uit onze hulpverlening, mits en 
tot zover onze verzekering deze dekt en daadwerkelijk uitkeert.  

 
 

8 Overige bepalingen 
 

8.1 Wat zijn situaties waarin wij je niet helpen? 
Wij helpen je niet als je: 
- ons opzettelijk onjuiste of onvolledige informatie geeft; 
- ons geen toegang geeft tot het betreffende apparaat of programma; 
- volgens ons oneigenlijk gebruik maakt van onze dienstverlening; 
- je verplichtingen niet nakomt, bijvoorbeeld als je ons niet betaalt; 
- onze hulp inroept terwijl je de wet overtreedt; 

 
8.2 Welke situaties kunnen voor ons reden zijn om je niet (meer) te helpen en/of het 

Tech Support Membership te beëindigen? 
Wij helpen je niet en kunnen daarnaast het Tech Support Membership opzeggen 
als je: 
- je onredelijk of agressief gedraagt tegen onze medewerkers of als zij de 

situatie als dreigend ervaren; 
- ons opzettelijk onvolledige of onjuiste informatie geeft; 
- volgens ons oneigenlijk gebruik wilt maken van onze dienstverlening; 
- je verplichtingen niet nakomt, bijvoorbeeld als je ons niet betaalt. 
 

 


