
VOORWAARDEN TARGETMUSIC B.V. / DOWNLOADMUSIC  

 
DE HIERONDER WEERGEGEVEN OVEREENKOMSTEN GELDEN TUSSEN U EN TARGETMUSIC B.V.  

("DOWNLOADMUSIC") EN ZIJN VAN TOEPASSING OP HET GEBRUIK VAN HET DOWNLOADPLATFORM  

("DIENST").  

 
DownloadMusic is de aanbieder van de Dienst die u toestaat een licentie voor digitale content  

("Producten") te kopen, uitsluitend voor eindgebruik, onder de voorwaarden beschreven in deze  

Overeenkomst.  

 
EISEN GEBRUIK VAN DE DIENST  

 
Deze Dienst is beschikbaar voor personen van 16 jaar of ouder. Wanneer u 16 jaar of ouder bent,  

maar nog geen 18 jaar, dient u met uw ouder of voogd deze overeenkomst door te nemen teneinde  

ervoor te zorgen dat u en uw ouder of voogd de overeenkomst begrijpen.  

De Dienst is alleen in Nederland en België voor u beschikbaar. U stemt ermee in de Dienst niet buiten  

deze locatie te gebruiken of trachten te gebruiken. DownloadMusic kan technische middelen  

toepassen om na te gaan of u zich aan deze bepaling houdt.  

Uw gebruik van de Dienst vereist compatibele apparaten, toegang tot internet en bepaalde software  

(waarvoor mogelijk een vergoeding verschuldigd is). Daarnaast kunnen periodieke updates vereist  

zijn. Voor het binnenhalen van de Producten wordt een hogesnelheidsinternet sterk aanbevolen. U  

stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om aan deze vereisten, die van tijd tot tijd kunnen  

veranderen, te voldoen. De Dienst maakt geen deel uit van een ander product of andere aanbieding  

en de aankoop of verwerving van een ander product houdt geen toezegging of garantie in.  

 
BESCHIKBAARHEID CONTENT  

 
DownloadMusic behoudt zich het recht voor om content opties (inclusief geschiktheid voor bepaalde  

functies) zonder voorafgaande kennisgeving te veranderen.  

 
GEBRUIKSREGELS  

 
De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle bij ons aangesloten platenmaatschappijen  

hebben toestemming verkregen voor  

gebruik van Buma/Stemra. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren  

ten eigen genoegen en/of reproduceren  

voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de  

muziekwerken te (weder)verkopen,  

verspreiden e.d.  

 
AANSPRAKELIJKHEID  

 
DownloadMusic aanvaardt geen enkele aansprakelijk voor enige schade of verlies die door U of derde  

partij wordt geleden ten gevolge van het gebruik van de aangeboden Producten. DownloadMusic  

draagt er zorg voor dat de Dienst 24 uur per dag bereikbaar is, zulks behoudens periodiek onderhoud,  

technische storingen en overmacht. U staat er voor in dat wordt voldaan aan alle verplichtingen op  

grond van de fiscale wetgeving en vrijwaart DownloadMusic ter zake van alle aanspraken  

dienaangaande.  

 
WIJZIGINGEN  



DownloadMusic behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst op ieder tijdstip te wijzigen en  
nieuwe of aanvullende voorwaarden vast te stellen met betrekking tot uw gebruik van de Dienst.  

Dergelijke wijzigingen en aanvullende voorwaarden zullen aan u worden meegedeeld en, indien door  

u aanvaard, onmiddellijk van kracht worden en in deze Overeenkomst worden opgenomen. Indien u dergelijke 

wijzigingen niet wenst te aanvaarden, zal DownloadMusic het recht hebben om de  

Overeenkomst te beëindigen.  

 
BETALINGEN, BELASTINGEN EN TERUGBETALINGSBELEID  

 
De Dienst accepteert de volgende betalingsvormen: creditcards uitgegeven door banken in Nederland, betalingen via 

uw PayPal account, betalingen via iDEAL, betalingen via de telefoonrekening (0900  

nummer, Premium SMS, Operator Web Billing, Mobile Content Billing). Wanneer u voor een transactie  

uw creditcard, iDEAL of PayPal account gebruikt, kan DownloadMusic vooraf om goedkeuring  

verzoeken voor een bedrag tot maximaal het bedrag van uw bestelling. Facturatie vindt plaats op het  

tijdstip van, of kort na, uw transactie. Wanneer u een transactie via de telefoonrekening doet wordt  

het bedrag op het tijdstip van uw transactie in mindering op uw telefoonrekening gebracht.  

U stemt ermee in dat u voor alle producten die u via de Dienst koopt, moet betalen en dat  

DownloadMusic uw creditcard, iDEAL of PayPal account mag debiteren voor alle aangekochte  

producten, alsmede voor eventuele bijkomende bedragen (inclusief belastingen en latere  

vergoedingen, voor zover van toepassing) die verschuldigd wordt. U bent verantwoordelijk voor tijdige betaling van 

alle vergoedingen en verstrekking aan DownloadMusic van geldige gegevens betreffende  

uw creditcard, iDEAL of PayPal account voor betaling van alle vergoedingen. Alle vergoedingen zullen worden 

gefactureerd aan de Persoonsgegevens die u tijdens de registratieprocedure opgeeft.  

Uw totale prijs bestaat uit de prijs van het product vermeerderd met de eventueel verschuldigde BTW  

(als van toepassing op de dag van uw download) en transactiekosten.  

U heeft het recht uw transactie kosteloos en zonder opgaaf van redenen in te trekken tot het tijdstip  

waarop de levering van het product begint. U heeft niet het recht uw transactie in te trekken wanneer  

de levering van het product eenmaal is begonnen. Uw transactie is op dat tijdstip definitief geworden.  

De diensten vangen aan zodra u een product begint te downloaden van de desbetreffende Dienst en u heeft niet het 

recht uw overeenkomst te annuleren wanneer de dienst eenmaal is begonnen, tenzij u  

een download van onaanvaardbare kwaliteit heeft ontvangen. Als dit gebeurt, moet u ons dat zo  

spoedig mogelijk laten weten via onze helpdesk. Wanneer de slechte download is veroorzaakt door DownloadMusic 

en niet kan worden opgelost, kan terugbetaling worden verleend.  

Tot een aankoop is gedaan, behoudt DownloadMusic zich het recht voor om de prijzen voor de  

producten die via de Dienst worden aangeboden op ieder tijdstip te wijzigen en de Dienst biedt geen 

prijsbescherming of terugbetaling in geval van een prijsverlaging of promotionele aanbieding na de  

aankoop.  

Wanneer een product niet meer beschikbaar is na een transactie, maar voor dat het product is gedownload, bent u 

waarschijnlijk alleen gerechtigd tot terugbetaling van de prijs die u voor het niet beschikbare product heeft betaald. 

Wanneer technische problemen de levering van uw product  

onmogelijk maken of onredelijk vertragen, bent u uitsluitend gerechtigd tot ofwel vervanging ofwel terugbetaling van 

de betaalde prijs, als vastgesteld door DownloadMusic.  

 
DIVERSEN  

 
Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en DownloadMusic en is van  

toepassing op uw gebruik van de Dienst, en treedt in de plaats van alle eerdere overeenkomsten  

tussen u en DownloadMusic. U kunt ook onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden, die mogelijk  

van toepassing zijn wanneer u gebruik maakt van verbonden diensten, content van derden of  



 

software van derden. Indien enig deel van deze Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar blijkt,  
dient dat deel zodanig te worden geïnterpreteerd - in overeenstemming met toepasselijke wetgeving  

- dat de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zoveel mogelijk tot uitdrukking worden gebracht en blijven de 

overige delen volledig geldig en van kracht. Wanneer DownloadMusic een recht of bepaling  

van deze Overeenkomst niet uitoefent of handhaaft, mag dat niet worden geïnterpreteerd als een  

verklaring van afstand met betrekking tot dat recht of die bepaling of andere rechten of bepalingen. 

DownloadMusic is niet verantwoordelijk voor het niet nakomen van verplichtingen als gevolg van  

oorzaken waarover zij geen controle heeft.  

De Dienst wordt door DownloadMusic geëxploiteerd vanuit haar kantoor in Huizen. U stemt ermee in  

dat u zich zult houden aan alle lokale, provinciale, federale en nationale wetten, verordeningen en 

voorschriften die op uw gebruik van de Dienst van toepassing zijn. Deze Overeenkomst en het gebruik  

van de Dienst worden beheerst door Nederlands recht.  

DownloadMusic behoudt zich het recht voor om de maatregelen te nemen die DownloadMusic redelijkerwijs 

noodzakelijk of passend acht om de nakoming van enig deel van deze Overeenkomst te handhaven en/of te 

controleren. U stemt ermee in dat DownloadMusic het recht heeft, zonder aansprakelijkheid jegens u, om 

Registratiegegevens en/of Persoonsgegevens bekend te maken aan opsporingsinstanties, 

overheidsfunctionarissen en/of derden wanneer DownloadMusic dat  

redelijkerwijs noodzakelijk of passend acht om de nakoming van enig deel van deze Overeenkomst  

(met inbegrip van doch niet beperkt tot het recht van DownloadMusic om mee te werken aan een  

juridische procedure met betrekking tot uw gebruik van de Dienst en/of Producten en/of een  

vordering van derden dat uw gebruik van de Dienst en/of Producten onrechtmatig is en/of inbreuk  

maakt op de rechten van derden) te handhaven en/of te controleren.  

 
TargetMusic B.V. heeft KvK nummer is 32156308 en is gevestigd op de Huizermaatweg 550a te Huizen.  

 
ALGEMENE VOORWAARDEN ZIJN OPGEMAAKT D.D. 08-04-2011 TE HUIZEN.  


