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Subscriptions FAQ 
De meest gestelde vragen over huurlicenties 

 

 
 

Alle informatie gerelateerd aan je huurlicentie beheer je op deze website. Wanneer je klikt 

op de link, kom je op bovenstaande pagina. Hier vind je in elke sectie de benodigde 

informatie. 

 

Vragen 
Als je na het lezen van dit document nog vragen hebt die niet zijn beantwoord, neem dan 

contact op met de (engelstalige) Customer Service van Digital River. 

Contactformulier  

Telefoon:  US +1 952 392 0964  

IE: +353 16535843  

https://gc.digitalriver.com/store/siplm1/help/ThemeID.4763918000
https://store.plm.automation.siemens.com/DRHM/store?Action=DisplayContactFormPage&SiteID=siplm1&Locale=en_US&ThemeID=4763918000&Env=BASE
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My account 
 

Alle informatie gerelateerd aan je huurlicentie beheer je in deze sectie. 

 

 
 

• Password en Naam wijzigen 

Als je je profielgegevens wilt wijzigen (naam en password) klik dan op ‘My Profile’ 

en onderstaand scherm zal verschijnen. Verander de benodigde gegevens en klik 

op ‘Save Profile’ om de wijzigingen te bewaren. 

 

• Adres gegevens toevoegen of wijzigen 

Als je je adresgegevens wilt wijzigen, klik dan op ‘My Address Information’ en 

onderstaand scherm zal verschijnen. Je kunt de al ingevoerde adressen wijzigen 

door op de ‘edit’ knop te klikken aan het eind van elk adres. 
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• Betalingsinformatie wijzigen 

Als je de betalingsinformatie wilt wijzigen of er iets aan toe wilt voegen, klik dan 

op ‘My Payment Information’ en onderstaand scherm zal verschijnen. Je kunt het 

credit card nummer wijzigen of er een toevoegen door het formulier in te vullen. 

Je kunt er meerdere toevoegen en er één instellen als default.  
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• Orders beheren: facturen bekijken, software downloaden en activeren, orders 

cancelen, een terugbetaling aanvragen en wijzigen van auto/manual renewal. 

Als je je orders wilt beheren, klik dan op ‘My Order History’. Een selectie van 

orders verschijnt. Klik op het gewenste ordernummer.  

 

Wanneer je je order hebt geselecteerd zal onderstaand scherm verschijnen. Details 

van de order zijn nu zichtbaar (product, hoeveelheid, termijn, renewal type). 

Wanneer je de software wilt downloaden, klik dan op ‘Begin Download’. Je kunt 

ook de activatie code zien (onder Begin Download) die je nodig hebt bij het 

activeren van de software. Door te klikken op ‘View Invoice’ kun je de factuur 

bekijken, opslaan of printen.  
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Door te klikken op ‘Manage Subscription’ zal onderstaand scherm verschijnen. 

Hier kun je de automatische renewal wijzigen naar handmatige renewal. Ook kun 

je hier je adres en betalings informatie wijzigen. 
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• Auto-renewal wijzigen of order annuleren 

Wanneer je een subscription koopt, staat de renewal standaard ingesteld op 

‘automatically renew’. Dat betekent dat Auto-renewal op ‘On’ staat, de 

subscription wordt dus automatisch maandelijks/jaarlijks verlengd (afhankelijk van 

welke subscription termijn is gekozen). Om een subscription op te zeggen of 

handmatig te vernieuwen, stel dan in ‘Automatic Renewals: Off’. Wanneer Auto 

Renewal uit staat, wordt er een aantal dagen voordat de subscription verloopt een 

herinneringsmail gestuurd. Om handmatig te verlengen klik je op de ‘Renew Now’ 

knop. Wil je de subscription niet verlengen dan is er geen verdere actie nodig. Na 

de vervaldatum zal de subscription worden gecanceld. 

 

 

Returns and Cancellations 
 

• Wat is het restitutiebeleid? 

De Siemens PLM Software winkel van Digital River biedt een 10-dagen geld terug 

garantie.  

• Hoe vraag ik een terugbetaling aan? 

Om een terugbetaling aan te vragen neem je contact op met de Customer Service 

van Digital River.  

• Hoe annuleer ik mijn order? 

Het is mogelijk om een terugbetaling aan te vragen binnen 10 dagen na 

aankoop/verlenging. Hiervoor volg je ‘Hoe vraag ik een terugbetaling aan?’. 

   

Notitie: 

Na de eerste 10 dagen sinds de aankoop is het niet meer mogelijk om een terugbetaling 

te ontvangen. Het is wel mogelijk om de auto-renewal uit te zetten, waardoor de renew 

de volgende maand/het volgende jaar niet weer zal plaatsvinden. Bekijk ‘Auto-renewal 

wijzigen of order annuleren’ uit het vorige hoofdstuk.  

 

• Wanneer zie ik de terugbetaling op mijn credit card verschijnen? 

https://store.plm.automation.siemens.com/store?Action=DisplayContactFormPage&Env=BASE&Locale=en_IE&SiteID=siplm1&ThemeID=4763918000#contactcs.
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De terugbetaling komt 5-7 werkdagen nadat de ingevulde ‘Letter Of Destruction’ 

(ELOD of LOD) is ontvangen door Digital River. Als onderdeel van de 

terugbetalingsaanvraag krijg je een scherm waarin je deze LOD moet accepteren.  

• Hoe annuleer ik een auto-renew subscription? 

Om een auto-renewal te annuleren, bekijk het onderdeel ‘Auto-renewal wijzigen 

of order annuleren’ uit het vorige hoofdstuk. 

• What is het beleid met geannuleerde subscriptions? 

Klanten ontvangen de subscription dienst voor de volle periode waarvoor ze 

hebben betaald, ook als de auto-renewal optie is uitgeschakeld. Wanneer je auto-

renewal op maandbasis had en je annuleert dit, dan zal de subscription niet 

worden vernieuwd in de volgende maand. De gebruiker houdt zijn subscription tot 

die tijd. Hetzelfde beleid geldt voor subscriptions op jaarbasis.  

 

Order Information 
 

• Wat is mijn order status? 

Je kunt je order status bekijken door in te loggen op deze pagina.  

 
Heb je meer vragen? Klik dan op ‘Back to Main Help Page’. 

• Welke betalingsmethodes kunnen worden gebruikt? 

Tijdens het aankoopproces zie je in de winkelwagen een lijst met geaccepteerde 

betalingsmethodes. De servers coderen alle informatie die wordt ingevoerd, zodat 

je er zeker van kunt zijn dat je betalingsinformatie veilig wordt bewaard. 

• Moet ik spaties of streepjes gebruiken wanneer ik mijn creditcardnummer 

invoer? 

Nee. Vul het creditcard nummer in zonder spaties of speciale karakters. Het moet 

worden ingevuld als een aaneengesloten reeks cijfers 

• Moet mijn factuuradres overeenkomen met het adres waarop mijn credit 

card is geregistreerd? 

Ja. Om credit card verificatie uit te kunnen voeren moet het factuuradres exact 

worden ingevuld zoals het op je credit card afschrift staat. 

• Waarom wordt mijn credit card geweigerd? 

Er zijn meerdere mogelijke oorzaken: 

- De kaart is verlopen 

- Je hebt je kredietlimiet bereikt of overschreden 

- Je hebt je dagelijke limiet overschreden 

- Een computer die is betrokken bij de transactie heeft technische problemen 

https://salesforce.industrysoftware.automation.siemens.com/WebkeyLogin/DigitalExchangeLogin?url=https://salesforce.industrysoftware.automation.siemens.com:443/WebkeyLogin/SAMLAuth/alias/digitalriver?token=63a1222d-2a2d-4fc2-b099-4a47e4e83b2b
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Wanneer je problemen hebt met het verzenden van de creditcard betaling, neem 

dan contact op met de Customer Service van Digital River. Wanneer je dit doet, 

geef dan zowel de eventuele error codes door als het order nummer die je ziet in 

de winkelwagen.  

• Wanneer wordt de betaling in rekening gebracht? 

Voor aankopen van gedownloade producten wordt de betaling in rekening 

gebracht binnen een dag na de voltooiing van de bestelling. 

Notitie: 

Houdt er rekening mee dat online overzichten van credit cards en debit cards mogelijk 

direct na aankoop een pre-autorisatie uitvoeren. Pre-autorisaties worden meestal 

verwijderd uit het credit card transactieoverzicht wanneer het volledige betalingsproces is 

afgerond. In sommige gevallen kan dit proces 2 werkdagen (credit cards) tot 7 werkdagen 

(debit cards) duren. Wanneer je hulp nodig hebt bij het verwijderen van pre-autorisaties 

van je transactieoverzicht, neem dan contact op met je bank of financiële instelling.  

• Hoe wordt de betaling getoond in het overzicht? 

De betaling voor je order verschijnt op je transactie overzicht als ‘DRI*Siemens’. 

• Moet ik omzetbelasting betalen? 

Afhankelijk van de bestelling kan omzetbelasting in rekening worden gebracht. Als 

er omzetbelasting wordt berekend dan zie je dat zodra het factuur/afleveradres is 

ingevuld tijdens het afrekenen.  

De aangegeven prijs bevat de verwachte BTW die wordt verkregen op basis van 

de informatie die je invult. De totale prijs kan tijdens de duur van de winkelsessie 

veranderen en is afhankelijk van een aantal factoren. Voordat je de bestelling 

verzendt zie je altijd de definitieve prijs die wordt berekend. Een nationaal BTW 

tarief zal worden toegepast op fysieke goederen for klanten in EU-landen. Deze 

BTW wordt mogelijk niet als aparte berekening getoond en kan in plaats daarvan 

worden opgenomen in de productprijs (inclusief btw).  

Als je in een EU woont en een aankoop doet voor een bedrijf dat is geregistreerd 

voor BTW, dan hoef je mogelijk geen BTW te betalen over je aankoop. Zorg dan je 

Company Name is ingevuld bij de factuurgegevens. Dan wordt in het 

aankooproces gevraagd om een BTW-vrijstellingsnummer. Wanneer het 

ingevoerde nummer is gevalideerd dan zal, indien van toepassing, de BTW 

automatisch naar nul worden gezet. In het geval dat de bestelling niet in 

aanmerking komt voor BTW vrijstelling, dan kunnen deze kosten niet in mindering 

worden gebracht.  

Van belasting vrijgestelde personen en entiteiten in de Verenigde Staten kunnen 

een terugbetaling van de belasting die is betaald aanvragen. Er is dan een kopie 

nodig van het belastingvrijstellingscertificaat. Verder moet het factuur en 

https://store.plm.automation.siemens.com/store?Action=DisplayContactFormPage&Env=BASE&Locale=en_IE&SiteID=siplm1&ThemeID=4763918000#contactcs.
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afleveradres excact overeenkomen met dit certificaat. De kopie van het certificaat, 

met ordernummer/factuur kan gefaxt worden naar 952-253-8760. 

• Hoe kom ik aan een kopie van mijn factuur? 

Kijk hiervoor bij het onderdeel ‘Orders beheren: facturen bekijken, software 

downloaden en activeren, orders cancelen, een terugbetaling aanvragen en 

wijzigen van auto/manual renewal.’ 

• Hoe plaats ik een nieuwe order? 

Omdat de website gebruik maakt van cookies, zie je mogelijk items in je 

winkelwagen die je niet langer wilt hebben. Klik hier om je winkelwagen te 

resetten en een nieuwe order te plaatsen.  

• Wat moet ik doen als de betaling niet lukt, of als ik geen order informatie 

en/of download en activatie instructie ontvang? 

Bij een incorrecte betalingsmethode is het mogelijk dat je order mislukt. Oorzaken 

hiervoor kunnen zijn: 

- Een geblokkeerde credit card 

- Een verkeerd ingevoerd credit card nummer 

- Een verkeerd ingevoerde vervaldatum 

Neem contact op met je credit card maatschappij om er zeker van te zijn er geen 

blokkering of onvoldoende saldo is. Je kunt dan inloggen in ‘My Order History’ om 

de incomplete order te corrigeren, of je kunt een nieuwe order plaatsen. Bij het 

plaatsen van de nieuwe order worden geen kosten in rekening gebracht voor de 

vorige onvolledige order. 

Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met de Customer Service 

van Digital River. Vermeld hierbij de naam en het emailadres die zijn gebruikt bij 

het plaatsen van de order.  

 

Download information 
 

• Moet ik iets doen voordat ik de download start? 

Voor de beste download prestaties en om de gedownloade file te beschermen zet 

je de volgende dingen uit: 

- Firewall - een firewall kan er voor zorgen dat een download wordt 

tegengehouden. 

- Anti-Virus Programma’s - Anti-virus programma’s scannen gedownloade files 

waardoor ze beschadigd of corrupt kunnen raken. Ook kunnen ze een 

download stoppen. 

http://store.plm.automation.siemens.com/store?Action=ResetShoppingCart&Env=BASE&Locale=en_IE&SiteID=siplm1&ThemeID=4763918000
http://store.plm.automation.siemens.com/store?Action=ResetShoppingCart&Env=BASE&Locale=en_IE&SiteID=siplm1&ThemeID=4763918000
https://store.plm.automation.siemens.com/store?Action=DisplayContactFormPage&Env=BASE&Locale=en_IE&SiteID=siplm1&ThemeID=4763918000#contactcs.
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- Download Monitors - Programma’s als GoZilla! en NetZip kunnen niet 

samenwerken met de Siemens server en kunnen een download stoppen. 

- Screen Saver - Screen savers kunnen een download verstoren of de 

systeemprestaties beinvloeden tijdens de download. We raden aan om screen 

savers uit te zetten voor het downloaden.  

• Hoe download ik mijn aankoop? 

Op de ‘Order Details’ pagina staat een ‘Begin Download’ knop. Deze kun je 

gebruiken. Ook kun je hier met je rechtermuisknop op klikken en kiezen voor 

‘Save target as/Save link as’. Ook kun je de download starten vanuit de 

bevestigingsmail die je ontvangt. Hernoem de download file niet, dan kan 

installatie problemen veroorzaken.  

 

• Wat als de download stopt voordat hij compleet is? 

Wanneer de download is gestopt of onderbroken voordat het compleet was, klik 

dan opnieuw op ‘Begin Download’. De download gaat dan verder waar hij gestopt 

was.  

• Ik wil mijn aankoop opnieuw downloaden, maar de Download knop is weg.  

Wanneer een order ouder is dan 30 dagen dan is de download periode verlopen. 

Neem contact op met de Customer Service van Digital River voor verder hulp. 

• Hoe kom ik aan mij ‘Activation code’? 

Wanneer er een activatie code bij het aangekochte product hoort, dan staat dit 

meestal in de order bevestigingsmail die je bij aankoop krijgt toegestuurd. Als je 

deze mail niet meer hebt kun je op de pagina ‘Order details’ ook je activatie code 

vinden.  

• Wat moet ik doen als mijn activatie code niet werkt? 

Check of je de juiste code hebt ingevoerd. De code staat dus in de 

bevestigingsmail en op de Order Details pagina. Let er ook op dat de activatie 

code hoofdlettergevoelig is. Lukt het nog steeds niet, neem dan contact op met 

de support van Enginia. 
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