
Algemene voorwaarden van Mario Vleugels Muziekprodukties 

 

 
Onze algemene voorwaarden zijn bedoeld om beide partijen te beschermen. Indien u op- of aanmerkingen heeft met betrekking tot een van de 
vermelde bepalingen, dan kunt u zich wenden tot Mario Vleugels Muziekprodukties. 

 
1 - Algemeen 
Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, welke door de afnemer en Mario Vleugels Muziekprodukties  gesloten worden. Een afnemer kan in dit geval 

zowel een particulier als een bedrijf zijn. 

2 - Prijzen en afspraken 
Alle opgegeven prijzen zijn in Euro's. Mario Vleugels Muziekprodukties is vrijgesteld van btw heffing.  Nadat de afnemer akkoord gaat met de voorwaarden en een 

bestelling voltooit, ontvangt de afnemer vrijwel direct, doch binnen 24 uur een opdrachtbevestiging per e-mail.  Deze opdrachtbevestiging dient getekend retour gezonden 
te worden.  

3 - Betaling 
Bij levering wordt de factuur bijgesloten, deze dient 14 dagen na datum voldaan te zijn, tenzij anders overeengekomen.  Mario Vleugels Muziekprodukties behoudt zich 

het recht voor om vóór aanvang van de werkzaamheden 50% van de totale som in rekening te brengen. 

4 - Betalingsverplichting 
Als afnemer in gebreke blijft aan zijn of haar betalingsverplichtingen te voldoen, kan Mario Vleugels Muziekprodukties niet alleen aanspraak maken op de wettelijke rente 
over het verschuldigde bedrag, maar ook op alle redelijke kosten die Mario Vleugels Muziekprodukties moet maken ter verkrijging van haar vordering buiten rechte. 

Mario Vleugels Muziekprodukties  blijft volledig eigenaar van alle geleverde producten tot het moment dat de koopprijs en eventuele andere aan Mario Vleugels 
Muziekprodukties  verschuldigde bedragen volledig zijn voldaan. 

5 - Bezorgkosten 
Bezorgkosten worden (indien aangegeven) eenmaal per opdracht in rekening gebracht. Het door de klant aanpassen van (delen van) de order kan echter extra 

verzendkosten met zich meebrengen.  
Bezorgkosten volgens prijsopgaaf op de website. 

6 - Beeindiging 
Kurmuziek of andere opdracht muziek is maatwerk en kan dus na ondertekening van de opdrachtbevestiging niet geannuleerd worden. 

7 - Levering 

Alle artikelen worden volgens omschrijving op de website geleverd tenzij anders overeengekomen.  De levertijd zal in de opdrachtbevestiging worden opgenomen. In 
geval van overmacht door ziekte of andere oorzaken zal Mario Vleugels Muziekprodukties nimmer aansprakelijk zijn voor het niet of niet tijdig leveren van de  

overeengekomen opdracht.  

8 - Aansprakelijkheid 
Mario Vleugels Muziekprodukties is niet aansprakelijk voor enig directe of indirecte schade die na levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan de afnemer, aan 
de zaken van de afnemer, aan derden of aan zaken van derden. In het bijzonder is Mario Vleugels Muziekprodukties nooit aansprakelijk voor het te laat leveren,  het 

verloren gaan van of beschadigen van de verzonden artikelen. Deze verantwoordelijkheid ligt uiteraard bij betreffende post/pakketdienst. 
Mario Vleugels Muziekprodukties is tevens  niet aansprakelijk voor enige auteursrechtelijke claims voor het gebruik van muziek van derden. De opdrachtgever is ten aller 
tijde verantwoordelijk voor de afhandeling van auteursrechtelijke verplichtingen. In het geval de opdracht betrekking heeft op kurmuziek, is de organisatie die het concour 

organiseert veantwoordelijk voor afdrachten aan BUMA of in het buitenland gelijkwaardige organisaties.  

9 - Privacy & Veiligheid 
Alle persoonsgegevens worden bij Mario Vleugels Muziekprodukties opgeslagen en uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling. De persoonsgegevens zullen 
nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling. Zie Privacyverklaring op de website. 

10 - Klachten 

Voor klachten met betrekking tot onze diensten en/of artikelen, kunt u contact op nemen middels het contactformulier op de website of  op andere wijze. 
Mario Vleugels Muziekprodukties zal binnen twee werkdagen op klachten reageren en de klacht binnen 30 dagen afhandelen. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan zal 
afnemer op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur. 

11 - Geschillen 

Mario Vleugels Muziekprodukties zal altijd proberen om, als afnemer onverhoopt niet tevreden is over een geleverd product of service, dit in goed onderling overleg met 



afnemer op te lossen. 

Mochten Mario Vleugels Muziekprodukties en afnemer in geschil blijven, dan dient het geschil door de meest gerede partij te worden voorgelegd aan een bevoegde 
rechter.  

12 - Copyright 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit onze website mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijk toestemming van Mario Vleugels 

Muziekprodukties. 

 


