ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ABONNEES VAN KUNSTENAAR MAGAZINE
EN BEZOEKERS AAN DE WEBSITE KUNSTENAAR.NL
1. Algemeen.
1.1. Dit reglement heeft betrekking op de relatie tussen enerzijds het digitale tijdschrift
Kunstenaar Magazine en de website kunstenaar.nl en anderzijds de abonnees op Kunstenaar
Magazine en bezoekers van de website kunstenaar.nl.
1.2. Kunstenaar Magazine is onderdeel van Kunstenaar.nl. Kunstenaar.nl is onderdeel van
het Nationaal Kunstplatform B.V., gevestigd in Raamsdonksveer, Oeverkruid 13, 4941 VV.
2.
Aangaan en duur van abonnementen op Kunstenaar Magazine.
2.1. Men kan zich voor een abonnement opgeven op www.kunstenaar.nl.
2.2. Abonnementen worden in eerste instantie aangegaan voor de duur die de nieuwe
abonnee zelf aangeeft.
2.3. Abonnementen en cadeauabonnementen kunnen eenvoudig worden opgegeven op
www.kunstenaar.nl bij ‘abonneren’.
2.4. Abonnementen worden automatisch verlengd, behalve wanneer de abonnee ten minste
een maand voor de afloop van de lopende abonnementsperiode het abonnement schriftelijk
heeft opgezegd.
2.5. Na de eerste abonnementsperiode continueren abonnementen voor onbepaalde tijd,
telkens met een abonnementsperiode van een jaar.
2.6. Actie abonnementen en abonnement-aanbiedingen gelden binnen de aangegeven
termijn.
2.7. Abonnementen worden betaald met een automatische incasso, met iDEAL of na
ontvangst van een factuur.
2.8. Maximaal 1 maal per jaar kan het abonnementsgeld worden aangepast.
2.9. Als het abonnementsgeld wordt aangepast, geeft de abonnee toestemming tot incasso
van het aangepaste abonnementsgeld.
3. Bezoeken van de website www.kunstenaar.nl.
3.1. De website www.kunstenaar.nl biedt abonnees van het tijdschrift Kunstenaar Magazine
een informatief platform.
3.2. Abonnees van het tijdschrift Kunstenaar Magazine hebben kosteloze toegang tot alle
informatie op de website www.kunstenaar.nl.
3.3. Toegang tot alle informatie op de website www.kunstenaar.nl inclusief de eerder
verschenen nummers van Kunstenaar Magazine is voorbehouden aan abonnees van het
tijdschrift Kunstenaar Magazine gedurende de tijd dat men abonnee is.

4. Opzeggen van abonnementen.
4.1. Abonnementen kunnen eenvoudig op elk moment opgezegd worden op
www.kunstenaar.nl, bij ‘MIJN ABONNEMENT’ of per e-mail naar
info@kunstenaarmagazine.nl.
4.2. Als het abonnement ten minste een maand voor de afloop van de lopende
abonnementsperiode wordt opgezegd, eindigt het abonnement na afloop van de lopende
abonnementsperiode.
4.3. Als het abonnement minder dan een maand voor het einde van de lopende
abonnementsperiode wordt opgezegd, loopt het abonnement nog 1 jaar door en eindigt het
na afloop van die abonnementsperiode.
4.4. Een abonnee heeft het recht het abonnement tot 14 dagen na ontvangst van het eerste
nummer van de eerste abonnementsperiode zonder opgave van reden te annuleren. De
abonnee krijgt dan het abonnementsbedrag gecrediteerd. Om gebruik te maken van dit
recht moet een mailtje gestuurd worden naar info@kunstenaar.nl met als onderwerp
‘herroepingsrecht’. In de e-mail moet de abonnee zijn of haar naam vermelden, het
abonnementsnummer en de datum waarop de abonnee zich als abonnee heeft opgegeven.
5. Uw e-mail adres
5.1. Uw e-mail adres is essentieel voor de ontvangst van Kunstenaar Magazine.
5.2. U bent er verantwoordelijk voor dat het bij Kunstenaar Magazine bekende e-mail adres
voor bezorging van het magazine, door u in gebruik is en goed functioneert.
5.3. Ingeval het door u voor bezorging opgegeven e-mail adres niet meer door u gebruikt
wordt of niet (meer) goed functioneert, bijvoorbeeld omdat de postbus vol is, is Kunstenaar
Magazine niet schadeplichtig. Alle eerder verschenen nummers van Kunstenaar magazine
blijven voor abonnees in de regel minimaal 1 jaar beschikbaar op de website
www.kunstenaar.nl.
6. Welkomstgeschenken
6.1. Soms krijgen gedurende enige tijd nieuwe abonnees een welkomstgeschenk.
6.2. Als het welkomstgeschenk niet meer leverbaar is, krijgt de nieuwe abonnee een ander
welkomstgeschenk van min of meer gelijke waarde.
6.3. Welkomstgeschenken worden verstuurd na ontvangst van het abonnementsgeld.
7. Overige
7.1. De door de abonnee opgegeven gegevens worden bewaard, zodat het tijdschrift kan
worden verstuurd. Abonneegegevens worden niet verkocht, uitgeleend of tegen ander
condities beschikbaar gesteld aan derden.
7.2. De Algemene Voorwaarden kunnen op elk moment aangepast worden als wetgeving of
enig andere reden daartoe aanleiding geeft.
7.3. De Algemene Voorwaarden zijn laatstelijk aangepast op 11 februari 2016. Deze versie
vervangt alle eerdere versies.

