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Groepsabonnement Nardus op Vakblad Uitvaart

oktober 2013

Looptijd: december t/m november
Prijs 2013: € 30,50 per abonnement (excl. 6% BTW) i.p.v. € 83,50

Adreswijzigingen
De adreswijzigingen worden bij binnenkomst (bij Uitvaart Media en/of bij Nardus) per e-mail
gemeld aan de andere partij. Bij adreswijzigingen worden de huidige adresgegevens en de
nieuwe adresgegevens doorgegeven: Debiteurnummer, bedrijfsnaam, contactpersoon, adres,
Narduscode.
Aanmelden
Het aanmelden van een nieuwe deelnemer in het groepsabonnement loopt uitsluitend via
Nardus (Syta Hammink). Het abonnement start de eerstvolgende maand na aanmelding. Er
vinden geen aanmeldingen met terugwerkende kracht plaats.
Indien de aangemelde persoon reeds een lopend abonnement heeft bij Uitvaart Media, wordt
deze per direct omgezet naar het groepsabonnement. Het reeds bestaande abonnement bij
Uitvaart Media wordt tot maximaal 6 nummers gecrediteerd.
Afmelden
Het afmelden van een Nardus abonnement kan uitsluitend via Nardus (Syta Hammink) gemeld
worden bij Uitvaart Media. Het abonnement wordt dan per direct stopgezet. Nardus geeft de
reden van afmelding door (indien dit mogelijk is). Er vinden geen afmeldingen met
terugwerkende kracht plaats.
Controle & facturatie
Half oktober ontvangt Nardus van Uitvaart Media een overzicht met alle lopende
groepsabonnementen, inclusief adresgegevens en de Narduscode voor doorberekening.
Eind november ontvangt Uitvaart Media van Nardus een overzicht met alle mutaties die bij de
start van de nieuwe periode van toepassing zijn, inclusief adresgegevens en de Narduscode.
Begin december ontvangt Nardus de jaarfactuur voor de nieuwe periode, inclusief de
eindafrekening van de voorgaande periode. Tevens ontvangt Nardus twee overzichten:
- een overzicht met de bijgekomen- en opgezegde groepsabonnementen van de afgelopen
periode
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- een nieuw totaal overzicht met de lopende groepsabonnementen voor de nieuwe periode.
Jaarlijkse eindafrekening aanmeldingen en afmeldingen
De aanmeldingen die gedurende het lopende jaar zijn verwerkt, worden gefactureerd over de
ingangsdatum tot en met november.
Voorbeeld:
Nardus ontvangt op 1 maart een aanmelding voor een nieuwe deelnemer. In maart ontvangt
de nieuwe abonnee het eerste nummer. Op de eindafrekening staat de nieuwe deelnemer
genoemd en wordt de periode maart tot en met november gefactureerd. Per december staat
de abonnee op het nieuwe totaaloverzicht lopende groepsabonnementen.
De afmeldingen die gedurende het lopende jaar zijn verwerkt, worden gecrediteerd over de
einddatum tot en met november.
Voorbeeld:
Nardus ontvangt op 1 maart een afmelding binnen van een bestaande deelnemer. In maart
wordt het abonnement stopgezet. Op de eindafrekening staat de deelnemer genoemd en wordt
de periode maart tot en met november gecrediteerd. Per december is de abonnee verwijderd
van het nieuwe totaaloverzicht lopende groepsabonnementen.
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