
 

 

 

Laatste kans om te upgraden: Veelgestelde vragen 

 

Later dit jaar zal Corel het aankoopproces gemakkelijker maken door de aankoopopties voor de CorelDRAW-

productfamilie te vereenvoudigen. Omdat wij geloven in het bieden van keuze, zult u nog steeds voor een 

permanente licentie of een abonnement kunnen kiezen. En hoewel klanten met de meest recente versie van 

CorelDRAW Graphics Suite of CorelDRAW Technical Suite altijd de beste aanbieding krijgen voor nieuwe versies 

zodra deze beschikbaar zijn, zullen upgradeprijzen niet langer beschikbaar zijn voor gebruikers van oudere versies 

van de software.  

 

Wij willen ervoor zorgen dat al onze klanten hiervan vooraf in kennis worden gesteld, zodat ze het juiste 

aankoopbesluit kunnen nemen. De kans bestaat dat u, afhankelijk van uw situatie en van welke licentie u wilt voor 

uw software, zult ontdekken dat nu hét uitgelezen moment is om een upgrade uit te voeren. 

 

V:  Waarom verandert Corel de aankoopopties?  

A:  Corel vereenvoudigt de aankoopopties voor de gebruikers van CorelDRAW-producten. U kunt kiezen uit 

een abonnement (een jaarabonnement met een betaling vooraf voor het huren van de software, waarvan de prijs 

lager ligt dan de eigendomskosten van de software) of een permanente licentie (het recht op permanent eigendom 

en gebruik van de software, zolang besturingssystemen, apparaten en technologieën hiervoor ondersteuning 

bieden).  

 

V:  Zijn er nog andere aankoopopties die ik kan overwegen? 

A:  Upgradebescherming is een betaalbaar jaarabonnement dat u bij de aankoop van een permanente licentie 

kunt toevoegen. Hiermee komt u altijd in aanmerking voor de meest up-to-date versie van CorelDRAW Graphics 

Suite voor een fractie van de kosten van het kopen van een upgrade of het nemen van een abonnement op de 

software. Zolang u zorgt dat de Upgradebescherming actief is, ontvangt u de nieuwste versies van CorelDRAW 

Graphics Suite zodra deze worden uitgebracht, zonder dat u extra hoeft te betalen. In tegenstelling tot een 

abonnement kunt u de nieuwste versie van de software die u heeft ontvangen voor altijd houden als u besluit om het 

jaarabonnement voor Upgradebescherming stop te zetten.  

 

V:  Hoe zorgt Corel voor trouwe gebruikers met een permanente licentie wanneer upgrades niet langer 

beschikbaar zijn?  

A:   Wij waarderen klantentrouw zeker en klanten die de voorkeur geven aan een permanente licentie kunnen 

erop vertrouwen dat we zullen doorgaan met onze aanbiedingen voor gebruikers van huidige versies, zodat ze de 

volgende versie voor een fantastische prijs kunnen kopen. Omdat een upgrade uitvoeren later zeker de moeite zal 

lonen, raden we u aan om dit nu te doen, nu de speciale prijzen voor geregistreerde gebruikers van een eerdere 

versie nog beschikbaar zijn, als u nog geen eigenaar bent van de huidige versie (2019). Als u uw software voor de 

laagste jaarlijkse eigendomskosten up-to-date wilt houden, bevelen we u sterk aan om Upgradebescherming toe te  



 

 

 

voegen aan uw aankoop van CorelDRAW Graphics Suite 2019.   

 

V:  Is Corel van plan om permanente licenties af te schaffen?/Stapt Corel over op licentieverlening 

uitsluitend op basis van een abonnement?  

A:  Omdat Corel gelooft in het bieden van keuzemogelijkheden, zult u nog steeds voor een permanente licentie 

of een abonnement kunnen kiezen. Hoewel de upgradeprijzen niet langer beschikbaar zullen zijn, zullen klanten met 

de meeste recente versie van CorelDRAW Graphics Suite of CorelDRAW Technical Suite, zoals eerder opgemerkt, 

nog steeds kunnen profiteren van de beste aanbieding voor een nieuwe versie zodra deze beschikbaar komt. En de 

optionele Upgradebescherming garandeert dat u de nieuwste versie van uw product ontvangt, zonder extra te 

betalen, zodra deze wordt uitgebracht, zolang als u uw Upgradebescherming actief houdt. 

 

V:  Wat als ik al de meest recente versie heb? 

A:  Klanten met de meest recente versie van CorelDRAW Graphics Suite of CorelDRAW Technical Suite zullen 

altijd gebruik kunnen maken van de beste aanbiedingen voor de nieuwe versie, zodra deze beschikbaar is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


