
LEVERINGSVOORWAARDEN “3 HORNS MUSIC”

1.
De prijzen zoals  vermeld op de site en op de daar te downloaden prijslijst,  zijn weergegeven in euro's.  
Vermelde prijzen zijn inclusief BTW (indien van toepassing) en exclusief verpakkings- en verzendkosten.

De bedragen die genoemd worden bij het onderdeel “Bladmuziek service” zijn indicaties, deze bedragen zijn  
exclusief  BTW  en  eventuele  verpakkings-  en  verzendkosten.  Er  wordt  bij  gebruikmaking  van  de 
“Bladmuziek service” altijd een offerte verstuurd waarop de BTW en de verpakkings- en verzendkosten  
vermeld worden.

Prijzen kunnen zonder kennisgeving vooraf, door “3 Horns Music” worden gewijzigd. 

2a.
Goederen éénmaal voor rekening besteld en door “3 Horns Music” geleverd worden niet teruggenomen.

Het  ondertekend retour  sturen  van  een offerte  m.b.t.  het  onderdeel  “Bladmuziek  service”  geldt  als  een  
bestelling zoals hierboven bedoeld. Er ontstaat dan dus een afname- en betalings verplichting.
2b.
Muzieklessen waarvoor het inschrijfformulier ondertekend ontvangen is, worden per schooljaar gefactureerd, 
maar betaling kan in termijnen gebeuren zoals op de factuur aangegeven. Betaalde bedragen worden niet 
terug gestort. Als in termijnen betaald wordt kan in uitzonderlijke gevallen een creditnota gestuurd worden  
voor nog niet betaalde termijnen, indien eerder dan het einde van het schooljaar gestopt wordt. 

3. 
De betalingstermijn is 14 dagen, gerekend vanaf de factuurdatum.

Bij overschrijden van de betalingstermijn wordt een betalingsherinnering verzonden en kan het te betalen 
bedrag verhoogd worden met € 10,00. Na elke 14 dagen wordt een nieuwe betalingsherinnering verzonden 
en kan het te betalen bedrag met € 5,00 verhoogd worden. Wordt de betalingstermijn met meer dan twee 
maanden overschreden, dan wordt de incasso in handen gegeven van een incassobureau. De kosten hiervan  
zijn voor rekening van opdrachtgever.

“3 Horns Music” kan zonder opgave van redenen vooruitbetaling bedingen.

4. 
De levertijd kan variëren van twee dagen tot twee weken. Houdt bij het bestellen van bladmuziek rekening  
met  die  levertijd.  “3 Horns  Music”  kan  niet  aansprakelijk  gesteld  worden,  noch  met  boeten  belast,  bij  
overschrijding  van  de  levertijd.  Wederpartij  heeft  alsdan  geen  recht  tot  annulering  en/of  enigerlei  
schadevergoeding.

In een offerte m.b.t. het onderdeel “Bladmuziek service” wordt altijd een leverings termijn genoemd. Deze  
gaat echter pas in op het moment dat de ondertekende offerte retour ontvangen is.

5. 
Geleverde  goederen  blijven  eigendom  van  “3  Horns  Music”  tot  wederpartij  volledig  aan  diens  
betalingsverplichtingen heeft voldaan. Na levering en tot moment van betaling draagt wederpartij het risico  
voor het geleverde.

6. 
Er worden uitsluitend complete sets geleverd. Elke set bestaat uit losse partijen en een partituur.

Naast de standaardbezetting kan elke stem, tegen meerprijs (zie: “prijs per losse partij” in de prijslijst), in  
afwijkende sleutels en stemmingen worden geleverd.

Bij gebruikmaking van de “Bladmuziek service” wordt geleverd wat op de offerte vermeld staat.



7a.
“3 Horns Music” is niet aansprakelijk voor schaden ontstaan door fouten, tekortkomingen of vertragingen als 
gevolg van handelingen door “3 Horns Music” of personen, waarvan “3 Horns Music” gebruik maakt bij de 
uitvoering van de overeenkomsten. Ook is “3 Horns Music” niet aansprakelijk voor schaden ontstaan door  
calamiteiten en overmacht.
7b.
“3 Horns Music” is m.b.t. het onderdeel “Bladmuziek service” niet aansprakelijk voor inbreuk op rechten  
van derden.

8.
Met betrekking tot de muzieklessen geldt:

8.1.
Tijdens  reguliere  schoolvakanties  zijn  er  geen  lessen.  “3  Horns  Music”  verplicht  zich  om  per  
schooljaar minimaal 35 lessen aan te bieden. Als het aantal aangeboden lessen voor 'n heel schooljaar 
minder dan 35 is dan worden lessen ingehaald tot het aantal van 35 bereikt is.
8.2.
Als een les door de leerling afgezegd wordt, of de leerling komt niet opdagen, dan telt dit als 'n  
aangeboden les.
8.3.
Lessen die door “3 Horns Music” afgezegd worden tellen niet als 'n aangeboden les.

9. 
Vragen en/of opmerkingen, bij voorkeur per email, richten aan:

3 Horns Music
Dingbank 21
5591 LL  HEEZE
e-mailadres: info@3hornsmusic.nl
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