
Algemene Voorwaarden – Ambient Dreams / Matthijs H. de Leng 

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere transactie die vanuit de website 

www.matthijsdeleng.com worden aangegaan. 

 

1.  Contractspartij – rechthebbende op de muziek 

 

Bij aankoop van een of meerdere cd’s gaat u een overeenkomst aan met Matthijs H. de Leng. Als 

zodanig is hij met uitzondering van ieder ander gerechtigd tot het (muziek)materiaal dat op de cd 

staat. Alle rechten tot de muziek blijven bij Matthijs H. de Leng behoren. De koper wordt uitsluitend 

eigenaar van de fysieke CD. Uitdrukkelijk wordt bepaald dat de koper van de cd geen eigenaar wordt 

van de muziek, noch enig ander recht tot de muziek verwerft. 

2.  Betaling 

 

Betaling geschiedt via de betaalmethode zoals aangeboden op de website.| 

3. Retourbeleid 

 

Indien u de cd niet wilt hebben, kunt u deze terugzenden aan: 

 

Matthijs H. de Leng 

Paleismuur 56 

3991 VV  Houten 

 

Voegt u daarbij het betalingsbewijs zoals die per e-mail is ontvangen. 

Indien de cd nog verpakt is in het krimpfolie, volgt terugbetaling van het aankoopbedrag. Kosten voor 

het terugzenden van de cd worden niet vergoed. 

 

4. Garantie 

 

Indien er onverhoopt iets fout is met de cd, dan wordt die uiteraard vervangen. Neemt u contact op 

via matthijs@matthijsdeleng.com. Vermeld daarbij wat het probleem precies is. Indien de cd langer 

dan 2 jaar geleden is aangekocht, kan vervanging worden geweigerd. 

 

5. Aansprakelijkheid 

 

Enige vorm van aansprakelijkheid voortvloeiende uit het gebruik van de website, het bestellen via de 

website dan wel met betrekking tot de cd zelf, wordt niet aanvaard. 

 

6. Privacy 

 

Bij een aankoop van een of meerdere cd’s via deze website worden uw naam en adresgegevens 

gevraagd. Deze zijn uiteraard nodig om de bestelling aan u te doen toekomen. Deze gegevens zullen 

niet – ook niet tegen betaling – aan enige andere partij ter beschikking worden gesteld. Na 

verzending zullen de gegevens worden gewist. 

 

mailto:matthijs@matthijsdeleng.com


6. Overige omstandigheden 

Ter zake van alle overige omstandigheden beslist Matthijs H. de Leng op basis van redelijkheid en 

billijkheid. 

 


