ALGEMENE VOORWAARDEN VRIENDEN
1. 1. Het lidmaatschap kost € 75,- per jaar inclusief btw voor Vriend van Zilver, €145,- per jaar
inclusief btw voor Vriend van Goud en €850,- exclusief btw voor Business Vriend. Dit bedrag
wordt jaarlijks in rekening gebracht via een factuur.
2. Het lidmaatschap biedt direct financiële steun aan de organisatie van klassieke concerten welke
in de verkoop staan via www.beleefklassiek.nl.
3. Het lidmaatschap brengt voordelen voor het lid in de vorm van kortingen op entreeprijzen van
tickets voor klassieke concerten, uitnodigingen voor concerten ofwel korting op CD en andere
geluidsdragers aangeboden via www.beleefklassiek.nl en diverse extra’s.
4. Voor de Vriendenbijdrage wordt na aanmelding een factuur per e-mail verzonden welke binnen
de daarvoor geldende betaaltermijn moet worden voldaan. Vervolgens ontvangt u ieder jaar in de
eerste week van juni een factuur voor het volgende jaar.
5. Het lidmaatschap geldt per huishouden. Dit houdt in dat alle bewoners, woonachtig op hetzelfde
adres, dezelfde voordelen hebben.
6. Iedereen kan lid worden en gebruikmaken van het productaanbod, ook als men in het buitenland
woont.
7. Het lidmaatschap wordt automatisch jaarlijks verlengd. Opzeggen kan mits dit uiterlijk 1 maand
vóór het nieuwe abonnementsjaar schriftelijk gedaan wordt aan Stichting Beleef Klassiek.
Zuiderzeestraatweg Oost 40 – 8081 LD Elburg. Bij opzegging gedurende het abonnementsjaar
vindt geen (gedeeltelijke) restitutie van de contributie plaats.
8. Indien de factuur niet wordt voldaan wordt het lidmaatschap van rechtswege beëindigd met
openstaand incasso en vervalt het recht op kortingen. De klant kan zich pas weer opnieuw
aanmelden voor concerten als de achterstallige betaling is voldaan.
9. Periodiek houdt Beleef Klassiek de vrienden per post of email op de hoogte van actuele
aanbiedingen verband houdend met het lidmaatschap.
10. Indien Beleef Klassiek om redenen die buiten haar competentie liggen, niet in staat is een concert
of activiteit doorgang te laten vinden, kan door het lid geen aanspraak worden gemaakt op
restitutie van de Vriendenbijdrage, dan wel korting op nog te betalen gelden. Wel is Beleef
klassiek verplicht om in alle redelijkheid een alternatief (concert) aan te bieden.
Overige bepalingen
1. De privacy statement van Stichting beleef Klassiek is van toepassing op het lidmaatschap en kunt
u inzien via
https://beleefklassiek.nl/Documents/Documents/BeleefKlassiek_Algemene_Voorwaarden.pdf
2. Stichting Beleef Klassiek heeft de bevoegdheid te allen tijde dit reglement te wijzigen en/of
aanvullende voorwaarden te stellen of de bezoekersvoorwaarden te wijzigen. Een actuele versie
van de geldende voorwaarden vindt u altijd
https://beleefklassiek.nl/Documents/Documents/BeleefKlassiek_Algemene_Voorwaarden.pdf
3. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist Beleef Klassiek. Op het lidmaatschap
van Beleef Klassiek is het Nederlands recht van toepassing.
4. Vragen/ opmerkingen of klachten over uw lidmaatschaap kunt u sturen aan
vrienden@beleefklassiek.nl

