
BIZZY FACTURERINGSBELEID

Bizzy heeft momenteel twee betaalde abonnementsvormen: Bizzy Essential en Bizzy

Pro. Je kunt per maand of per jaar betalen voor Bizzy Essential en per jaar voor Bizzy Pro.

De prijzen per abonnementstype zijn te vinden op de prijzenpagina van Bizzy.

Je wordt gefactureerd voor alle leden in je team voor hetzelfde abonnementstype. Je

hebt of Bizzy Essential voor alle teamleden of Bizzy Pro voor alle teamleden. Een

combinatie van verschillende abonnementsvormen voor hetzelfde team is niet mogelijk.

Als je een combinatie zou willen, moet je twee verschillende teams maken.

Een nieuw teamlid toevoegen
Als je een Bizzy Essential abonnement hebt, betaal je per extra toegevoegde gebruiker.

Als je halverwege de factureringsperiode nieuwe teamleden toevoegt, word je pro rata

gefactureerd voor de gebruikte tijd.

● Als je maandelijks betaalt, worden de pro rata kosten berekend voor de rest van de

maand en worden de volgende maand de nieuwe teamleden in rekening gebracht.

● Als je per jaar betaalt, worden de kosten pro rato berekend voor de rest van het

jaar en de volgende maand in rekening gebracht voor eventuele nieuwe teamleden.

Als je een Bizzy Pro abonnement hebt is er 1 bundel van 5 gebruikers inbegrepen en

wordt elke extra toegevoegde bundel aangerekend. Door bijvoorbeeld een zesde

gebruiker toe te voegen wordt een extra bundel van 5 gebruikers in rekening gebracht.

Als je halverwege de factureringsperiode een extra bundel toevoegt, word je pro rata

gefactureerd voor de gebruikte tijd. De pro rata kosten worden berekend voor de rest van

het jaar en worden de volgende maand in rekening gebracht voor elke nieuwe

toegevoegde bundel.
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Een teamlid verwijderen
Als je een Bizzy Essential abonnement hebt en je verwijdert een teamlid uit je team, dan

ontvang je pro rato credits voor de resterende dagen in je factureringsperiode. Deze

credits worden gebruikt voor toekomstige betalingen zoals het toevoegen van een nieuw

teamlid aan je team of bij de volgende verlengingsdatum.

Als je een Bizzy Pro abonnement hebt en je verwijdert een teamlid uit je team waardoor je

een ongebruikte bundel van 5 gebruikers hebt, wordt de bundel automatisch verwijderd.

Je krijgt dan pro rato credits voor die ongebruikte bundel voor de resterende dagen in je

factureringsperiode. Die credits kun je gebruiken voor toekomstige betalingen, zoals het

toevoegen van een nieuwe bundel van 5 gebruikers of bij de volgende verlengingsdatum.

Verlenging van het abonnement
Aan het einde van elke factureringsperiode wordt je betaalde abonnement automatisch

verlengd, tenzij je voor het einde van de factureringsperiode hebt opgezegd. Het wordt

verlengd voor het aantal teamleden of bundels aan het eind van de factureringsperiode.

Het abonnement voor het hele team opzeggen
Als je het abonnement voor alle teamleden inclusief de beheerder opzegt, houden alle

teamleden toegang tot het abonnement tot het einde van de factureringsperiode. Als je

een nieuw teamlid of bundel toevoegt nadat je je abonnement hebt opgezegd, wordt de

resterende tijd in je factureringsperiode voor dat nieuwe teamlid of bundel pro rato in

rekening gebracht. Het abonnement voor dat nieuwe teamlid of bundel wordt niet

verlengd omdat je je teamabonnement hebt opgezegd.

Als je je abonnement niet verlengt of een ander abonnement neemt voor het einde van je

factureringsperiode, vervallen je credits.

Je betaalde plan upgraden van Bizzy Essential naar Bizzy Pro
Wanneer je je betaalde plan upgrade van Bizzy Essential naar Bizzy Pro, geldt de upgrade

voor je hele team en wordt Bizzy Pro gefactureerd voor alle teamleden per bundel van 5

gebruikers.

2



Aangerekende kosten
Bizzy brengt je creditcard in rekening op de dag dat je een betaald abonnement koopt, en

op de volgende momenten:

● Op je maandelijkse verlengingsdatum* als je maandelijks betaalt.

● Op je jaarlijkse verlengingsdatum als je jaarlijks betaalt.

● Op de dag in de maand dat je je abonnement begon* als je jaarlijks betaalt en pro

rato kosten hebt voor eventueel toegevoegde teamleden of bundels.

*of op de laatste dag van de maand als de verlengingsdag die maand niet bestaat (bijv.

als je verlengingsdag op de 31e van de maand valt, word je op de 30e van april

gefactureerd).
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