Leveringsvoorwaarden Music4voices
1.
1.1

Toepasbaarheid
Deze voorwaarden maken deel uit van elke door Music4voices met een afnemer gesloten overeenkomst en zijn van
toepassing op alle uit hoofde van deze overeenkomst uitgevoerde leveringen c.q. verrichte diensten, inclusief de
levering van voorbeeld- en demo-materiaal.

2.
2.1

Het sluiten en ontbinden van overeenkomsten
Overeenkomsten tussen Music4voices en afnemer komen tot stand door het schriftelijk, digitaal of mondeling
plaatsen van een bestelling door afnemer en het aannemen daarvan door Music4voices. Met het plaatsen van zijn
bestelling aanvaardt afnemer deze algemene voorwaarden. Door het gebruik van de website van Music4voices,
alsmede bij het plaatsen van bestellingen en bij het opnemen van contact via de diverse contact-mogelijkheden,
gaat gebruiker tevens akkoord met de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in het privacybeleid
van Music4voices (https://www.music4voices.nl/privacy.html).
Music4voices heeft te allen tijde het recht de overeenkomst te annuleren en niet te leveren, bijvoorbeeld wanneer
onverwachte omstandigheden levering onmogelijk maken.

2.2
3.
3.1
3.2

De financiële overeenkomst
Verkoop en levering c.q. verrichting van diensten geschieden tegen de op het moment van bestelling geldende prijzen.
Alle prijzen zijn in Euro's, inclusief omzetbelasting en exclusief administratie-, verzend- of andere bijkomende kosten
die redelijkerwijs niet in de prijs zijn inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

4.
4.1

Leveringstermijn
Goederen en diensten worden in principe binnen veertien (14) dagen geleverd of aangevangen, tenzij in de
overeenkomst anders is afgesproken.
Indien de leveringstermijn zoals genoemd in artikel 4.1 niet haalbaar is, wordt afnemer hierover schriftelijk, digitaal
of mondeling geïnformeerd.

4.2
5.
5.1
5.2

Klachten
Afnemer kan beschadigde of onjuiste artikelen aan Music4voices retour zenden. Afnemer is daarbij verplicht een
deugdelijke verpakking te gebruiken en de reden van retourzending schriftelijk mede te delen. Music4voices zorgt
voor een correcte herlevering indien zij de klacht gegrond acht.
Music4voices neemt correct gedane leveringen in principe niet terug. Wordt dit wel overeengekomen, dan moet de
terugzending franco geschieden en kunnen aan afnemer administratiekosten in rekening worden gebracht

6.
6.1

Eigendomsvoorbehoud
Alle door Music4voices geleverde goederen en/of diensten blijven eigendom van Music4voices tot het moment dat
afnemer aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan.

7.
7.1
7.2
7.3

Facturering en betaling
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.
Music4voices heeft het recht te allen tijde vooruitbetaling of contante betaling van afnemer te verlangen.
Indien afnemer na het verstrijken van de betalingstermijn het verschuldigde bedrag niet volledig heeft voldaan, komt
afnemer, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist zal zijn, in verzuim. Gedurende deze periode is
afnemer aan Music4voices de wettelijke rente over het nog openstaande bedrag verschuldigd.
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter incasso van het door afnemer verschuldigde, inclusief de kosten
van juridische bijstand, zijn voor rekening van afnemer.

7.4
8.
8.1
8.2
9.
9.1
9.2

9.3
9.4

Aansprakelijkheid en vrijwaring
De aansprakelijkheid van Music4voices in verband met eventuele tekortkomingen in door haar verkochte goederen
en/of diensten, is beperkt tot het - na reclames - herstellen van de geconstateerde tekortkomingen of het
proportioneel crediteren van afnemer, voorzover dit in verband met de omvang van de tekortkoming redelijk is.
Music4voices is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding in welke aard dan ook.
Auteursrecht
Voor zover bekend bij Music4voices is - waar van toepassing - de vereiste toestemming van de rechthebbenden
verkregen voor het door Music4voices bewerken c.q. uitgeven van de aangeboden publicaties.
Voorzover niet uitdrukkelijk en ondubbelzinnig door Music4voices of bij wet toegestaan, mag niets uit de door
Music4voices uitgegeven publicaties op enigerlei wijze worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder
begrepen het opslaan in enig geautomatiseerd bestand. Onverminderd zijn aansprakelijkheid jegens Music4voices
wegens schade ontstaan door de schending van zijn verplichtingen, is afnemer verplicht van diegene aan wie hij al
dan niet tijdelijk en op welke wijze dan ook door Music4voices uitgegeven werken ter beschikking stelt, te bedingen
dat diegene de in dit artikel genoemde verplichtingen als de zijne aanvaardt en bij wijze van kettingbeding (telkens)
aan derden zal opleggen.
Het is afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnaam of andere rechten
van intellectuele of industriële eigendom uit (digitaal) materiaal te verwijderen of te wijzigen.
De arrangementen van Music4voices mogen uitsluitend worden gebruikt c.q. uitgevoerd indien voor ieder koorlid
een originele partituur is aangeschaft.

10. Slotbepaling
10.1 Het is Music4voices en afnemer te allen tijde toegestaan van deze algemene voorwaarden af te wijken, mits in
onderling overleg en schriftelijk vastgelegd.
10.2 In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet beschikken, beslissen Music4voices en afnemer in
onderling overleg. Indien dit niet mogelijk blijkt, beschikt de rechter.
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