Algemene voorwaarden Paradiso Vinyl Club 2022
Het lidmaatschap bij Paradiso Vinyl Club kost €6,- inclusief BTW en verzendkosten per maand voor
leden woonachtig in Nederland. Voor leden woonachtig buiten Nederland worden er additionele
kosten voor verzending naar het buitenland gerekend.
Verkoper
Onder Verkoper wordt ‘Paradiso’ verstaan. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel te Amsterdam, met KVK-nummer 33250395.
Klant
Onder 'Klant' wordt verstaan ieder betalend lid van Paradiso Vinyl Club, natuurlijke persoon of
rechtspersoon, die via www.paradisovinylclub.nl of www.webshop.paradiso.nl een lidmaatschap
voor Paradiso Vinyl Club heeft aangeschaft.
Toepasselijkheid
•
•
•

•

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeschafte lidmaatschappen via
de website van Paradiso Vinyl Club of de Paradiso Webshop.
Door het aanschaffen van een lidmaatschap aanvaardt de klant de toepasselijkheid van deze
Algemene Voorwaarden.
Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk
schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene
Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
Paradiso behoudt zich het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Overeenkomst
•

•

•

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de
klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven emailadres.
De klant en Paradiso Vinyl Club komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van
elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze
orderbevestiging aan de klant is verzonden.
De elektronische bestanden van Paradiso Vinyl Club gelden, voor zover de wet dit toe laat,
hierbij als een vermoeden van bewijs.

Lidmaatschap
•

•

•

Lidmaatschappen voor Paradiso Vinyl Club kunnen op de volgende manieren worden
betaald: automatische incasso via IDEAL of Credit Card. De automatische incasso wordt
verwerkt door Mollie Payments.
Bij aanschaf van een lidmaatschap krijgt de klant binnen tien werkdagen een
welkomstpakket met daarin een ledenpas en de laatst uitgebrachte single van Paradiso Vinyl
Club, zolang de voorraad strekt.
Bij aanschaf van een lidmaatschap gaat de klant akkoord met het ontvangen van updates
over belangrijke zaken omtrent Paradiso Vinyl Club op het door de klant opgegeven emailadres.

•
•
•

Gedurende het lidmaatschap bij Paradiso Vinyl Club krijgt de klant minstens zes keer per jaar
een single per post thuisgestuurd naar het opgegeven adres.
Op vertoon van een ledenpas kan de klant gebruik maken van 10% korting op vinyl bij de
fysieke winkels van Concerto en Plato.
De klant heeft enkel recht op de singles die zijn uitgekomen ná het aanschaffen van een
lidmaatschap. Eerdere releases kunnen via webshop.paradiso.nl worden bemachtigd tegen
betaling.

Releaseshows
•

•

•

•

Toegang tot concerten is enkel mogelijk bij concerten die via Paradiso Vinyl Club naar leden
zijn gecommuniceerd via de nieuwsbrief en sociale media van Paradiso Vinyl Club als officiële
releaseshow
De klant dient zich voor deze concerten van tevoren aan te melden door een mail te sturen
naar vinylclub@paradiso.nl en een bevestiging van de aanmelding te hebben ontvangen van
Paradiso Vinyl Club.
Het gratis bezoeken van Paradiso Vinyl Club releaseshows is enkel mogelijk als men in het
bezit is van een lopend lidmaatschap op Paradiso Vinyl Club. Indien dat niet het geval is,
dient er een los ticket te worden aangeschaft.
Enkel een Paradiso Vinyl Club ledenpas geldt niet als een toegangsbewijs voor concerten,
tenzij dit duidelijk anders is gecommuniceerd.

Verzending
•
•
•

•

•
•
•

•

Verzendkosten voor de releases en de extra’s zijn inbegrepen in het lidmaatschap van
Paradiso Vinyl Club, tenzij anders vermeld.
Levering vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst
opgegeven adres.
Het overzicht van alle releases en daarbij behorende releasedata is te vinden op
paradisovinylclub.nl/releases. De singles worden in een periode tussen 5 werkdagen voor de
releasedatum en 10 werkdagen na de releasedatum verzonden naar leden van Paradiso Vinyl
Club. Wanneer de verzenddata hiervan afwijken zal dit worden gecommuniceerd met de
klant via de nieuwsbrief.
Wanneer een product beschadigd ontvangen wordt door de klant, kan de klant dit aangeven
door een mail te sturen naar vinylclub@paradiso.nl. De klant heeft recht op een nieuw
product mits de klant duidelijk de schade aan het product kan aantonen en het
desbetreffende product nog op voorraad is. De klant heeft bij schade geen recht op een
ander product ter compensatie.
Eventuele retourzendingen aan de Paradiso Vinyl Club zijn voor rekening van de klant.
Retouradres: Paradiso, t.a.v. Paradiso Vinyl Club, Weteringschans 6, 1017 SG Amsterdam,
Nederland.
Klanten die niet woonachtig zijn in Nederland kunnen een lidmaatschap per mail aanschaffen
door een mail te sturen naar vinylclub@paradiso.nl. Hiervoor worden de verzendkosten
berekend op basis van de actuele tarieven van PostNL en wordt er periodiek een factuur
verstuurd voor de kosten van het lidmaatschap en daarbij behorende verzendkosten.
Indien de klant zich niet in het land van verzending bevindt, is de klant aansprakelijk voor de
eventueel verschuldigde omzetbelasting en/of invoerrechten.

•

Overschrijding van leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding, tenzij de
overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan
worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat.

Betaling
•

•

•

Het lidmaatschap bij Paradiso Vinyl Club kost €6,00 per maand inclusief verzendkosten en
BTW voor leden binnen Nederland en wordt maandelijks per automatische incasso
afgeschreven, tenzij de klant een halfjaar- of jaarlidmaatschap heeft aangeschaft via
webshop.paradiso.nl
Paradiso Vinyl Club is niet verantwoordelijk voor klanten die zich inschrijven met andermans
rekeningnummer. Als de klant een rekeningnummer invult zonder dat de eigenaar van de
rekening hiervan op de hoogte is, zal Paradiso Vinyl Club de details van het rekeningnummer
doorgeven aan de desbetreffende bank.
Paradiso Vinyl Club behoudt zich het recht voor de hoogte van het abonnementsgeld te
wijzigen. Paradiso Vinyl Club stelt de klant hiervan minimaal één volle kalendermaand van
tevoren van op de hoogte.

Verlies, beschadiging of diefstal
•
•

Bij verlies, beschadiging of diefstal van een ledenpas kan een nieuwe pas worden
aangevraagd door een mail te sturen naar vinylclub@paradiso.nl
Paradiso Vinyl Club stort geen geld terug voor de periode dat de klant de ledenpas niet kan
gebruiken door verlies, beschadiging of diefstal.

Opzegging lidmaatschap
•
•
•
•

De minimumperiode van lidmaatschap van Paradiso Vinyl Club is drie volledige, door de klant
betaalde kalendermaanden.
Het lidmaatschap wordt elke maand automatisch verlengd tot opzegging.
Na de eerste drie betaalde maanden heeft de klant het recht het lidmaatschap op elk
moment op te zeggen door een mail te sturen naar vinylclub@paradiso.nl
Indien de klant lid is geworden via een speciale actie, dan kunnen de voorwaarden afwijken.

Wijzigen persoonsgegevens
•
•

Wijzigingen dienen z.s.m. doorgegeven te worden, dit is de verantwoordelijkheid van de
klant.
Een klant kan persoonsgegevens wijzigen door een mail te sturen naar vinylclub@paradiso.nl

Intellectueel eigendom
De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven
informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en of

met betrekking tot de internetsite of promotie ervan berusten bij Paradiso of andere
rechthebbenden.
Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en
modellenrechten en of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan
niet octrooieerbare technische en of commerciële methoden en concepten.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze
Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde
recht in Nederland.

Contact
Paradiso t.a.v. Paradiso Vinyl Club
Weteringschans 6
1017SG Amsterdam

vinylclub@paradiso.nl
020 626 4521

