
ALGEMENE VOORWAARDEN MFM STREAMING 

  

  

Artikel 1: Definities  

1. MFM Streaming ( Stichting MasterFM ), gevestigd te Nuland, KvK-nummer 77624963, wordt in deze 

algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.   

2. De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.   

3. Partijen zijn verkoper en koper samen.   

4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koop(duur)overeenkomst tussen partijen.   

 

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden  

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen 

van diensten of producten door of namens verkoper. 

2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is 

overeengekomen.   

 

Artikel 3: Betaling  

1. De volledige koopsom wordt altijd meteen in de webwinkel voldaan.  

2. Betaalt koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Dan heeft de verkoper het recht de diensten                

( overeenkomst ) per direct te beëindigen.  

3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de 

vorderingen van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar. 

4. Factuur dient altijd binnen 14 dagen voldaan te zijn. 

5. Facturatie is altijd elke 16e van de maand. 

 

Artikel 4: Duur overeenkomst 

  

         1.  Overeenkomst duurt een maand, en wordt telkens verlengd met een maand bij betaling. 

         2.  Overeenkomst is altijd opzegbaar, zal dan ook pas bij eind duur overeenkomst beëindigen.  

         3.  Bij opzegging is koper tot einde duur het maand bedrag verschuldigd. Geen restitutie mogelijk 

 

Artikel 5: Aanbiedingen, offertes en prijs  

1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt 

het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.  

2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op 

ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn 

overeengekomen.   

3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit 

uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.  

4. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de 

verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Artikel 6: Herroepingsrecht 

1. De consument krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen de overeenkomst 

zonder opgave van redenen te ontbinden.( Mits de dienst niet is gebruikt ). De termijn begint te lopen 

vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door de consument is ontvangen en is betaald. 

2. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten volgens zijn specificaties op maat zijn gemaakt 

of slechts kort houdbaar zijn of gebruikt. 

3. De consument kan een door middel van een email aan support@mfmstreaming.nl kenbaar maken 

beroep te willen doen op herroepingsrecht. 

 

 

 

 

 

Artikel 7: Oplevering en risico-overgang 

1. Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper naar 

koper. Bedoelende rechten en regelingen Buma Stemra en Sena. 

2. MFM Streaming is niet verantwoordelijk voor zaken zoals Buma Stemra en Sena. Koper dient hier zelf 

zorg voor te dragen.  

 

Artikel 8: Overmacht 

1. Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen 

door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.    

2. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van 

het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale 

uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld 

ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, 

overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde 

overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere ( alle ) storingen in en om het bedrijf van 

verkoper.   

 

Artikel 9: Overdracht van rechten 

1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de 

voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met 

goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.   

 

 

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid  

1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van 

een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten 

aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van 

het eigen risico volgens de desbetreffende polis.   

2. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van verkoper voor schade die het gevolg is van opzet of 

bewuste roekeloosheid van verkoper of zijn leidinggevende ondergeschikten. 
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Artikel 11: Klachtplicht 

1. Koper is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan verkoper. De klacht 

bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat verkoper in staat is 

hierop adequaat te reageren.   

2. Is een klacht gegrond, dan is verkoper gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen. 

 

 

Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.  

2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar MFM Streaming ( Stichting MasterFM ) is 

gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele 

geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 

3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. 

4. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden 

als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van 

kracht.   

  

  

  

  


