Leveringsvoorwaarden TheaterEducatie.nl
Leveringsvoorwaarden voor abonnement op TheaterEducatie.nl
1. Algemeen
1.1 Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de abonnementsovereenkomsten met betrekking
tot het gebruik van TheaterEducatie.nl, zoals aangeboden door TheaterEducatie.nl, Ostadestraat 1-3
zwart, te Haarlem, Kamer van Koophandel nummer: 33295667 te Amsterdam BTW nummer:
NL176882170B01, hierna ook te noemen "TheaterEducatie.nl".
1.2 De abonnee wordt geacht door het aangaan van een abonnement geleverd door TheaterEducatie.nl,
deze voorwaarden te accepteren.
1.3 TheaterEducatie.nl garandeert dat het geleverde abonnement beantwoordt aan de overeenkomst en
voldoet aan de gestelde specificaties.
1.4 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit
uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen; in dat geval blijven de overige bepalingen van deze
algemene voorwaarden onverkort van kracht.
1.5 TheaterEducatie.nl is gerechtigd om welke reden dan ook, de exploitatie van de website waarvoor
het abonnement is aangegaan, op ieder moment te staken. Alsdan is zij na stopzetting niet verplicht nog
enige dienstverlening uit te voeren. De abonnee heeft in dat geval recht op gedeeltelijke restitutie van
abonnementsgelden voor zover en indien de overeengekomen leveringen niet hebben plaatsgevonden.
1.6 Deze leveringsvoorwaarden zijn kosteloos op te vragen via Info@TheaterEducatie.nl of tijdens
kantoortijden via 023 531 5578. Deze zijn ook te lezen op www.TheaterEducatie.nl
1.7 TheaterEducatie.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene
voorwaarden. Check deze voorwaarden daarom regelmatig.
2. Nieuwe abonnementen
2.1 Nieuwe abonnementen kunnen op ieder gewenst moment ingaan.
3. Duur en opzegging van het abonnement
3.1 Een abonnement wordt aangegaan voor onbepaalde periode tijd.
3.2 Opzegging van het abonnement kan op elk gewenst moment, echter uitsluitend via
TheaterEducatie.nl waarbij de aanbieder de eigen account (beheergegevens) kan beheren en/of
verwijderen.
4. Abonnementsgeld, wijze van betaling en gebruik van data
4.1 Abonnementsgelden zijn uitsluitend geldig voor zover er sprake is van geaccepteerde matches tussen
aanbieders (de afnemers van de abonnementen) en afnemers (dit zijn scholen, instellingen, en overige
afnemers). Vermelding op de website TheaterEducatie.nl is gratis. Aanvullende diensten zoals daar zijn
extra vermeldingen, het uitlichten van voorstellingen, opnemen van voorstellingen in mailingen en
nieuwsbrieven (et cetera) en dergelijke worden op individuele basis overeengekomen en prijzen worden
daar separaat voor vastgesteld.
4.2 Betaling van het abonnementsgeld vindt plaats per kwartaal achteraf, op de wijze zoals de abonnee
heeft geaccepteerd bij het aangaan van het abonnement; dit is in principe door middel van automatische
incasso. De incassant is TheaterEducatie.nl. De abonnee (zijnde de debiteur) machtigt TheaterEducatie.nl
tot het doen van de incasso, tot dat deze de machtiging intrekt. De prijzen van de geaccepteerde
matches zijn vermeld op de website TheaterEducatie.nl. De machtiging kan op elk moment worden
ingetrokken door de abonnee door het verwijderen van de eigen account op TheaterEducatie.nl.
Intrekken van de machtiging tot betaling aan TheaterEducatie.nl dan wel het stopzetten van het
abonnement vrijwaart de abonnee niet tot betaling van gerealiseerde en geaccepteerde matches, zoals
beschreven in art 4.1. Terugboeking van het reeds geïncasseerde bedrag kan door middel van
schriftelijke aanvraag via TheaterEducatie.nl op onderstaand postadres. Betaling van aanvullende
diensten zoals onder meer, maar niet uitsluitend is vermeld in 4.1 geschiedt op basis van factuur
voorafgaande aan de levering van de aanvullende diensten.
4.2 Bij niet tijdige betaling onder andere door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een
ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, zullen herinneringskosten in rekening worden gebracht.
Indien de betaling van het abonnement ook na aanmaning niet ontvangen is, is TheaterEducatie.nl
gerechtigd het abonnement eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen alsmede eventuele

schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen.
4.4 Alle abonnementsprijzen en overige prijzen voor aanvullende diensten zijn in euro’s en exclusief
BTW.
4.5 TheaterEducatie.nl behoudt zich het recht voor de abonnementsprijs gedurende de looptijd van het
abonnement te wijzigen. Een wijziging van de abonnementsprijs wordt uiterlijk vier weken voordat deze
van kracht wordt, duidelijk gepubliceerd en / of gecommuniceerd.
4.6 TheaterEducatie.nl of één van haar zusterbedrijven mag alle data gebruiken die binnen het content
management systeem van de dienst worden ingevoerd, aangeleverd of anderszins worden gegenereerd
voor promotie en verkoop van alle diensten van TheaterEducatie.nl of één van haar zusterbedrijven. Het
is TheaterEducatie.nl toegestaan alle data binnen het content management systeem ter beschikking te
stellen aan derden, waaronder, maar niet uitsluitend, websites van derden door middel van zogenaamde
webfeeds, widgets of anderszins.

5. Aansprakelijkheid
TheaterEducatie.nl is uitsluitend aansprakelijk voor door de abonnee geleden schade indien deze schade
aan TheaterEducatie.nl is toe te rekenen of indien deze krachtens wettelijke bepalingen voor risico van
TheaterEducatie.nl komt. TheaterEducatie.nl is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het
gebruik door abonnee van enig door TheaterEducatie.nl geleverd product, tenzij TheaterEducatie.nl
aansprakelijk is op grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in product
6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek. TheaterEducatie.nl is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is
veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de
tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van TheaterEducatie.nl gelegen omstandigheden,
waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot,
staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van TheaterEducatie.nl, tekortschieten van
toeleveranciers van TheaterEducatie.nl, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid
daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer,
blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen. Niets van bovenstaande
is van toepassing in geval van opzet en/of grove schuld van TheaterEducatie.nl. Abonnee dient te
bewijzen dat sprake is van opzet of grove schuld van TheaterEducatie.nl. TheaterEducatie.nl is niet
aansprakelijk voor enige schade, die later dan 3 maanden na de levering van het product is ontstaan en
die niet binnen 14 dagen na openbaring schriftelijk aan TheaterEducatie.nl is kenbaar gemaakt. Wanneer
de schade later is ontstaan zal TheaterEducatie.nl de abonnee op zijn of haar verzoek informeren over
het eventuele verhalen van de schade bij de leverancier. Het is abonnee niet toegestaan enige
vermeende vordering tot schadevergoeding te verrekenen met enig bedrag dat abonnee aan
TheaterEducatie.nl is verschuldigd.
6. Overige bepalingen
Op deze Algemene Voorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. In geval van
eventuele geschillen is de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam bij uitsluiting de bevoegde rechter.
Deze Algemene Voorwaarden treden in werking met ingang van 1 september 2013. Per die datum
vervallen eerder gepubliceerde Leveringsvoorwaarden.
7. Contact gegevens
TheaterEducatie.nl
www.TheaterEducatie.nl
Info@TheaterEducatie.nl
Ostadestraat 1-3 zwart
2023 XA Haarlem
tel 023 531 5578
Rekening nummer: NL78 INGB 0006 2214 57, BTW: NL 176882170B01
Kamer van Koophandel: 33295667, vestigingsnummer: 000015647595
Facebook: https://www.facebook.com/Theatereducatie
Twitter: https://twitter.com/teducatie
Incasso gegevens:
Naam Incassant:
Incassant ID:

TheaterEducatie.nl
NL56ZZZ33295667000

