Algemene voorwaarden met betrekking tot de
T-Mobile & Deezer muziekdienst
1.
Definities
	In het kader van dit Contract hebben de onderstaande termen de volgende
betekenis:
Dienst: dienst met de gezamenlijke merknaam ‘T-Mobile-Deezer’, beschikbaar op http://www.deezer.com (hierna ‘de Site’ genoemd), die bestaat uit
de dienst ‘Deezer Premium Plus’, aangebonden door het bedrijf Blogmusik
S.A.S.U., statutair gevestigd op het adres 108 rue de Richelieu – 75002
PARIJS – Frankrijk, hierna ‘Blogmusik’ genoemd), en uit toegang tot - en
facturering voor afname van de Dienst via T-Mobile Netherlands B.V., statutair
gevestigd op het adres Waldorpstraat 60 (2521 CC) in Den Haag, Nederland,
hierna “T-Mobile”.
Inhoud: alle audio-, visuele of audiovisuele inhoud die in het kader van de
Dienst ter beschikking van de Klant wordt gesteld.
	
Contract: deze algemene voorwaarden met betrekking tot de Dienst, als ook
het commercieel aanbod van T-Mobile voor de Dienst dat geldig is op de dag
dat de Klant zijn aanvraag voor het Aanbod indient. Door aanvaarding door
T-Mobile van de aanvraag van de Klant voor het Aanbod komt het Contract tot
stand. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie het Contract
wordt gesloten.
Aanbod: een door T-Mobile aangeboden product met daarin Deezer
Premium +
2. 	Intekening op en activering van de Dienst
2.1 De levering van de Dienst impliceert het bestaan van een geldig Contract
tussen de Klant en T-Mobile voor de mobiele internettoegang van de Klant. De
levering van de Dienst impliceert bovendien de aanvaarding door de Klant van
de onderhavige algemene voorwaarden van T-Mobile enerzijds en de algemene voorwaarden van de dienst ‘Deezer Premium’ of ‘Deezer Premium Plus’
van het bedrijf Blogmusik anderzijds. De levering van de Dienst impliceert
daarnaast de totstandkoming van twee parallelle en gelijktijdige contractuele
relaties: één tussen de Klant en T-Mobile en een andere tussen de Klant en
Blogmusik.
2.2 Voor activatie van de dienst dient de Klant zich te registreren volgens de
procedure op de Deezer Site.
3. 	Intellectuele rechten op de Inhoud
3.1 De Inhoud die ter beschikking van de Klant wordt gesteld, wordt beschermd
door de wetgeving betreffende de intellectuele eigendomsrechten, met name
door de auteursrechten en de naburige rechten, en door andere exclusieve
rechten van derden. De prijs die door de Klant wordt betaald, omvat onder
andere een vergoeding voor de bedragen die door Blogmusik aan de verschillende rechthebbenden worden toegekend. T-Mobile wijst de Klant erop dat
het illegaal kopiëren de artistieke creatie schaadt en dat elk gebruik van de
Inhoud dat niet uitdrukkelijk is toegestaan, alsook het omzeilen van technische
maatregelen voor de bescherming van de producties worden beschouwd een
inbreuk vormen op de rechten van T-Mobile, Blogmusik en rechthebbenden.
3.2	
De Klant erkent en aanvaardt dat hij de Dienst enkel voor privé- doeleinden
mag gebruiken. Meer bepaald mag hij de Inhoud niet voor derden gebruiken,
registreren, kopiëren of vastleggen of door hen laten gebruiken, registreren,
kopiëren of vastleggen, hetzij door de uitzending ervan, hetzij door hem voor
derden te kopiëren. De Klant wordt gewaarschuwd dat toegang tot de Dienst
verschaffen aan een derde via zijn identificatie/inloggegevens en/of commercieel gebruik van de Dienst strikt verboden is. Ingeval zijn inloggegevens
onrechtmatig worden gebruikt, dient de Klant T-Mobile daarvan zo spoedig
mogelijk in kennis te stellen, zodat T-Mobile in staat kan zijn eventuele daden
van vervalsing te bestrijden.
3.3 	De Klant verbindt zich ertoe de eventuele technische maatregelen die de
Inhoud beschermen of het gebruik ervan beperken, niet te omzeilen, als ook
alle beperkingen na te leven die hem betreffende het gebruik van deze Inhoud
worden meegedeeld. De Klant erkent dat de Inhoud hem ter beschikking kan
worden gesteld op voorwaarde dat hij hem niet opneemt.
3.4 De Klant vrijwaart T-Mobile tegen klachten of rechtszaken van derden voortvloeiend uit het onwettige gebruik van de Inhoud of de Dienst door de Klant, of
via de Klant door een derde.

4.3

 at het door T-Mobile gecontroleerde gedeelte van de Dienst betreft, zal deze
W
laatste alle redelijke inspanningen leveren om een ononderbroken dienst van
goede kwaliteit te verzekeren, en om eventuele problemen met de werking
ervan recht te zetten. Indien zich een probleem voordoet, dient de Klant
T-Mobile hierover zo spoedig mogelijk in te lichten. T-Mobile biedt evenwel
geen enkele waarborg i.v.m. een foutloze of ononderbroken werking van de
Dienst. Via mobiel internet zal de Dienst minder goed beschikbaar zijn bij
downloadsnelheden onder de 128kB per seconde.
T-Mobile mag de Dienst onderbreken met het oog op het onderhoud, de
herstelling, de wijziging en de uitbreiding van het netwerk. T-Mobile mag de
Dienst ook op gelijk welk ogenblik onderbreken zonder ingebrekestelling,
opzeggingstermijn of schadevergoeding indien:
- de eind- en privé-installatie de goede werking van de Dienst of van het
T-Mobile-netwerk in het algemeen in het gedrang kan brengen;
- de Klant de Dienst op een niet-toegelaten manier gebruikt, onder meer door
illegaal te kopiëren of door het illegaal kopiëren van programma’s mogelijk
te maken.

4.4

T-Mobile heeft geen zeggenschap over de Inhoud van derden en verstrekt
geen enkele waarborg in verband met de kwaliteit of de wettelijkheid ervan en
is er ook niet aansprakelijk voor. T-Mobile is niet aansprakelijk voor de Inhoud
en de wijzigingen ervan aangebracht door derden of voorgeschreven door
wetten en/of regelgeving.

4.5

T-Mobile is niet aansprakelijk in geval van bedrog of zware fout van haarzelf
of een van haar werknemers. Bovendien erkent en aanvaardt de Klant dat
T-Mobile geen aansprakelijkheid aanvaardt voor immateriële schade, noch
voor schade zoals winstderving, inkomstenverlies, onderbreking van de
activiteiten, verlies of beschadiging van gegevens. Onverminderd dwingende
wettelijke bepalingen beperkt de aansprakelijkheid van T-Mobile zich in
alle gevallen waarin zij eventueel aansprakelijk zou zijn tot een bedrag dat
overeenkomt met drie maanden abonnementsgeld voor de Dienst.

5.

Prijs, facturatie en betaling
De prijs van de Dienst wordt gepreciseerd in het Aanbod. De prijs van de
Dienst wordt via de T-Mobile-factuur van de Klant in rekening gebracht
volgens de Algemene Voorwaarden Consument of de Algemene Voorwaarden Zakelijk Abonnee of de Algemene Voorwaarden Online van T-Mobile.
Afhankelijk van het door de Klant gekozen Aanbod omvat de prijs al dan niet
de vaste of mobiele internettoegangsdienst. Ingeval het Aanbod de prijs van
de vaste of mobiele abonnementen niet omvat, zal deze afzonderlijk worden
gefactureerd.

6.

Sluiting en duur van het Contract
Het Contract wordt gesloten op het ogenblik dat T-Mobile de intekening op de
Dienst door de Klant voor de in het Aanbod vermelde duur aanvaardt. Gezien
de ondergeschikte aard van de Dienst ten opzichte van het abonnement bij
T-Mobile voor vaste of mobiele internettoegang van de Klant, zal de duur van
het Contract worden beëindigd indien het abonnement van de Klant voor
vaste of mobiele internettoegang bij T-Mobile wordt beëindigd.
Voorts behoudt T-Mobile zich het recht voor het Contract met de klant op enig
moment in de toekomst te mogen beeindigen indien haar samenwerking/overeenkomst met Blogmusik voor afname van de Dienst eindigt.

7.
7.1

Andere bepalingen
De Dienst is evolutief. Zo zal de catalogus van beschikbare muziek van tijd tot
tijd kunnen wijzigen. T-Mobile en Blogmusiek behouden zich daarbij tevens
het recht voor de technische kenmerken van de Dienst en de samenstelling ervan te mogen wijzigen om commerciële, juridische, economische of
technische redenen. T-Mobile of Blogmusik zal de Klant zo spoedig mogelijk
van dergelijke wijzigingen op de hoogte te brengen, op de wijze die T-Mobile
en Blogmusik aangewezen achten. In geen geval is er op grond van deze
wijzigingen een schadevergoeding verschuldigd aan de Klant of heeft de Klant
het recht te mogen opzeggen.

Waarborgen betreffende de Dienst - Aansprakelijkheid van T-Mobile
De aansprakelijkheid van T-Mobile is beperkt tot het gedeelte van de Dienst
dat door T-Mobile wordt gecontroleerd. Het door Blogmusik gecontroleerde
gedeelte wordt beheerst door de voorwaarden van het contract gesloten
tussen de Klant en Blogmusik. Zoals op de Site vermeld, kan de Klant zich tot
T-Mobile wenden met vragen in verband met de activering van de Dienst en
de facturatie ervan. Met vragen in verband met het door Blogmusik gecontroleerde gedeelte van de Dienst: de Inhoud, kan de Klant, zoals vermeld op de
Site, bij Blogmusik terecht.

2016-0148

4.
4.1

4.2

