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Prijzen worden bepaald in overleg met de opdrachtgever en zijn voornamelijk gebaseerd op bezetting, complexiteit en lengte. 

013MUSIC rekent 6 minuten als grens voor de gemiddelde lengte van een stuk. In het geval van een medley of bij stukken met 

een duur van langer dan 6 minuten dient hier rekening mee gehouden  te worden. 

 

013MUSIC levert arrangementen en composities als pdf-bestand via mail. Deze bestanden zijn te openen met het programma 

Acrobat® Reader® wat gratis te downloaden is via de website http://www.adobe.com/nl/products/reader.html  

Indien u uw bestelling per post wenst  zullen extra druk- en verzendkosten gerekend worden.  

 

013MUSIC levert de partijen staand en een directiepartij liggend,  op A4-formaat. Directiepartijen met een bezetting groter dan 

big band, zoals fanfare, harmonie- of symfonieorkest worden staand op A3-formaat geleverd. Bij verzending per post ontvangt 

u de partijen enkelzijdig, los en een directiepartij dubbelzijdig in een ringband. 

 

013MUSIC heeft het recht om alles wat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief 

inzicht uit te voeren. 

 

013MUSIC is geen uitgeverij. Arrangementen en composities worden op maat geleverd. De rechten blijven bij de 

oorspronkelijke rechthebbende en bij geschillen hierop betrekking hebbende is de opdrachtgever verantwoordelijk. 013MUSIC 

aanvaardt in deze geen enkele aansprakelijkheid. 

 

013MUSIC behoudt zich het recht voor alvorens tot levering over te gaan aan de koper zekerheid te vragen voor de nakoming 

van zijn betalingsverplichtingen. 

 

Offertes en overeenkomsten zijn vrijblijvend en niet bindend tenzij deze bevestigd zijn door 013MUSIC. 

 

013MUSIC behoudt zich het recht om audio- en beeldmateriaal wat tot stand is gekomen middels een opdracht, te gebruiken 

voor promotiedoeleinden  tenzij hier nadrukkelijk bezwaar tegen gemaakt wordt. 

 

Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst moet 013MUSIC dit de opdrachtgever zo snel 

mogelijk berichten. 013MUSIC  vrijwaart zich van elke vorm van schadeloosstelling. Onder overmacht wordt o.a. verstaan 

maatregelen van overheidswege betreffende bereikbaarheid van ontvanger, storing op internet (-servers), 

telefoonverbindingen, staking TNT post. 013MUSIC kan in geval van overmacht na overleg met de klant  de overeenkomst 

opzeggen dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmacht situatie ophoudt te bestaan. 

 

U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze website. 

Ondanks dat 013MUSIC de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en onderhoud van de op deze website 

verstrekte informatie, kan 013MUSIC niet garanderen dat deze informatie nog correct, compleet en/of actueel is. 

 

013MUSIC is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op welke wijze ontstaan door en/of 

voortvloeiend uit uw gebruik van deze website en/of informatie hierop of het niet beschikbaar zijn van deze website en/of het 

feit dat bepaalde informatie op deze website onjuist, onvolledig of niet actueel is. 

 

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens 

voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud  daarvan worden verveelvoudigd, 

opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij 

elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopiëren, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming 

van 013MUSIC. 

 

013MUSIC kan deze voorwaarden zonder vooraankondiging wijzigen, de Algemene Voorwaarden zoals gepubliceerd op 

www.013music.com zijn het meest recent. De Algemene Voorwaarden die op de website staan ten tijde van het sluiten van de 

overeenkomst zijn bij wijziging van de Algemene Voorwaarden bij de gesloten overeenkomst nog van toepassing. 

 

Op de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. 


