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1. Algemeen 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van muziek door de BZGG. 
De verkoop van muziek komt tot stand na de bevestiging via e-mail. 

2. Papier of pdf 
Bestelde muziek kan op papier of als pdf worden geleverd. 
N.B. Bij levering als pdf heeft men het recht een aantal papieren versies te maken, maximaal 
gelijk aan het aantal waarvoor men betaald heeft. 
Let op: Besteller geeft op het bestelformulier aan akkoord te gaan met deze voorwaarden en 
stemt daarmee dus ook in met dit voorbehoud. 

3. Prijs 
a. Alle prijzen staan vermeld in euro's (€). 
b. De BZGG is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een 

verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet zal 
de prijs door BZGG worden aangepast. 

c. De aangegeven prijs van muziek voor jeugdkoren is reeds met 50% gereduceerd. 
d. Voor niet bij de BZGG aangesloten koren wordt de door de BZGG gehanteerde prijs (zoals 

aangegeven in de webwinkel) verhoogd met 50%. 
4. Betaling 

a. Na een bestelling ontvangt koper een e-mail ter bevestiging. In deze e-mail staan de totale 
kosten vermeld. 

b. Betaling geschiedt door middel van het voldoen van de met de muziek, of met de pdf, 
meegestuurde factuur. 

5. Verzend- en administratiekosten 
a. Naast de muziekkosten worden de daadwerkelijke portokosten en € 2,00 aan administratie-

kosten in rekening gebracht. Bij levering als pdf vervallen de portokosten. 
b. De administratie- en eventuele verzendkosten worden apart vermeld op de factuur. 

6. Zichtexemplaren 
Zichtexemplaren worden gratis als pdf geleverd. 

7. Klavarmuziek 
Exemplaren in Klavar (alleen voor de dirigent of voor de organist om het koor te begeleiden) 
worden gratis als pdf geleverd. 

8. Levering 
Alle muziekbestellingen worden door het Kerkelijk Bureau van de Gereformeerde Gemeenten 
in Woerden verwerkt. Er wordt gestreefd naar afhandeling binnen vijf werkdagen. 

9. Nazorg 
a. Bij fouten in of vragen over de bestelling dient telefonisch (0348489900) of per email 

(zangverenigingen@cbgg.nl) contact te worden opgenomen met het Kerkelijk Bureau.. 
b. Klachten over de bestelling of vragen over retournering kunnen worden gericht aan het 

bestuur: secretariaat@bzgg.nl. 
10. Aansprakelijkheid 

a. De BZGG is niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect, die na de levering, door 
welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan de koper, aan zaken van de koper, aan koper of 
zijn gezinsleden, aan derden of aan zaken van derden. 

b. De BZGG is niet aansprakelijk voor de niet-permanente beschikbaarheid van de website en 
voor technische of elektronische fouten van de online-aanbiedingen. 

11. Privacy 
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend en alleen door de BZGG gebruikt en zullen nooit 

door de BZGG aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij noodzakelijk voor betalings-

transacties en bezorging van de bestelling. 
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