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Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Donemus Publishing B.V., hierna te noemen Donemus, zijn bij
uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van de bepalingen in de Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige
bepalingen onverkort van kracht blijven.
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Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Prijsstellingen zijn vrijblijvend en Donemus behoudt zich het recht voor om de prijzen aan te passen met inachtneming
de verplichtingen volgens de Wet op de Vaste Boekenprijs.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Donemus. Donemus is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Donemus is ook gerechtigd geautomatiseerd verwerkte bestellingen ongedaan te maken indien hier aanleiding voor is.
Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De berekende prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief btw en exclusief handlings- en
verzendkosten, eventuele belastingen of andere heﬃngen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling geschiedt via internet door middel van Paypal, iDEAL of Master- of Creditcard.
Artikel 4. Levering
4.1 Levering door Donemus vindt plaats met spoed doch tenminste binnen dertig (30) dagen na bestelling, tenzij door Donemus anders is aangegeven. Indien levering niet tijdig plaatsvindt, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de
bestelling bericht en heeft u tot het moment van levering het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan aan Donemus. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
4.2 Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) u in ontvangst wordt genomen. Downloadbare
producten worden beschouwd als zijnde geleverd op het moment dat u (of iemand namens u) de download heeft geactiveerd.
4.3 De levering van een downloadbaar producten zoals PDFs geschiedt via internet in digitale vorm. U ontvangt een
downloadbaar product door het zelf te downloaden. Na aanschaf heeft u gedurende een vastgestelde periode het recht het
downloadbare bestand een of meerdere keren te downloaden.
Artikel 5. Eigendom en bruikleen
5.1 U dient alle eigendomsrechten van Donemus te respecteren. De morele rechten van de geleverde producten rusten bij de
auteur en dienen door u bij gebruik van de producten in acht te worden genomen.
5.2 Geleverde partituren afgedrukt door Donemus, of in opdracht van Donemus afgedrukt door derden, worden bij levering uw eigendom.
5.3 Geleverde partijen afgedrukt door Donemus, of in opdracht van Donemus afgedrukt door derden, horend bij werken
met een bezetting van 7 instrumenten of minder of vallend onder de categorie Harmonie en Fanfare of Koorwerken,
worden bij levering uw eigendom.
5.4 Geleverde partijen afgedrukt door Donemus, of in opdracht van Donemus afgedrukt door derden in de categorie ‘huur’,
te weten horend bij werken met een bezetting van 8 instrumenten of meer, met uitzondering van werken vallen onder de
categorie Harmonie en Fanfare of Koorwerken, blijven bij levering eigendom van Donemus. De werken worden geleverd
als permanente bruikleen. U kunt deze partijen na uitvoering houden in bruikleen.
5.5 Alle downloadbare producten zoals PDFs maar ook andere media als samples, zowel partituren als partijen, worden
geleverd als permanente bruikleen en blijven dus het eigendom van Donemus. Het is niet toegestaan deze bestanden in
veelvoud te printen of op andere wijze te verveelvoudigen of op enige wijze te ruilen of door te geven aan derden.
5.6 Ten aanzien van alle downloadbare producten bent u vrij om te kiezen voor het printen, dan wel deze te gebruiken op
daartoe geschikte elektronische hardware.
5.7 Het door Donemus aangebrachte watermerk op downloadbare producten mag nimmer door u worden verwijderd.
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Artikel 6. Licenties orkest- en ensemble-werken
6.1 Bij levering voor werken in de categorie 'huur', te weten werken voor 8 instrumenten of meer (zie 5.4), met uitzondering
van Harmonie en Fanfare of Koorwerken, dient een licentie-vergoeding per uitvoering te worden betaald. Daarmee hebt u
toestemming de producten te gebruiken voor de opgegeven uitvoeringen. Bij latere hernemingen dient u een nieuwe
levering met Donemus overeen te komen, waarbij u minimaal de prijs van de downloadbare versie van het product betaalt
alsmede een nieuw licentie-bedrag voor de nieuwe uitvoering(en). Het is voor producten in deze categorie niet toegestaan
om deze te gebruiken zonder een licentie van Donemus. De licentie-vergoeding voor het gebruik van de producten staat
los van het onder Artikel 10 genoemde openbare gebruik van de producten dat in meest voorkomende situaties door
BUMA wordt geregeld.
Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
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7.1 U hebt de verplichting bij aflevering te onderzoeken of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt. Indien dit niet
het geval is, dient u Donemus hiervan zo snel mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen na de aflevering
via het contact formulier op de Donemus-website op de hoogte te brengen.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Donemus de keuze de betreﬀende
downloads opnieuw ter beschikking te stellen of nieuwe producten te versturen of de factuurwaarde ervan te restitueren.
Artikel 8. Bestellingen/communicatie
8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Donemus, dan wel tussen
Donemus en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Donemus, is Donemus niet aansprakelijk,
tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Donemus.
Artikel 9. Overmacht
9.1 Onverminderd de overige aan zijn toekomende rechten, heeft Donemus in het geval van overmacht het recht om, naar
eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te
ontbinden, zulks door u dit mee te delen en zulks zonder dat Donemus gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit
in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Donemus kan worden toegerekend, omdat hij niet
te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn
rekening komt.
Artikel 10. Verplichtingen ten aanzien van gebruik
10.1 Het verkrijgen van een afdruk dan wel een downloadbaar product geeft u nog niet het recht dit werk in het openbaar uit te
voeren. Daartoe dient u apart toestemming te verkrijgen van de rechthebbende(n). In de meeste gevallen kunt u dit regelen via de BUMA. U bent verplicht om het openbaar gebruik van producten van Donemus te melden bij de BUMA. Voor
muziek-theatrale werken vallend onder het 'grootrecht', dient u een aparte regeling te treﬀen met Donemus.
Artikel 11. Diversen
11.1 Wanneer door Donemus gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te
eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Donemus deze Algemene Voorwaarden
soepel toepast.
11.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Donemus in
strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreﬀende bepaling komen te vervallen en zal deze
worden vervangen door een door Donemus vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.3 Donemus is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van
toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
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