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Fastball Magazine
Leveringsvoorwaarden abonnementen

1. Algemeen
1.1 Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de abonnementen voor het tijdschrift Fastball 
Magazine geleverd door Spoor & Partners, gevestigd te Zandvoort- Vesting aan de Passage 17, 2042 
KS Kamer van Koophandel nummer: 34058273. BTW nummer: NL006731211B01. Een abonnement 
omvat de levering van een tijdschrift door Spoor & Partners voor de overeengekomen termijn.
1.2 De abonnee wordt geacht bij het aangaan van een abonnement geleverd door Spoor & Partners, 
deze voorwaarden te accepteren. 
1.3 Spoor & Partners garandeert dat het geleverde abonnement beantwoordt aan de overeenkomst 
en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
1.4 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde 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.
1.5 De abonnee dient minimaal 18 jaar te zijn.
1.6 Spoor & Partners is gerechtigd om welke reden dan ook, de uitgave van het tijdschrift waarvoor 
het abonnement is aangegaan, op ieder moment te staken. Alsdan is zij na stopzetting niet verplicht 
nog enige levering uit te voeren. De abonnee heeft in dat geval recht op gedeeltelijke restitutie van 
het vooruitbetaalde abonnementsgeld.
1.7 Deze leveringsvoorwaarden zijn kosteloos op aanvraag verkrijgbaar bij: Spoor & Partners 
Klantenservice, op Passage 17, 2042 KS te Zandvoort of per mail via service@spoorenpartners.nl
1.8 Spoor & Partners behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene 
voorwaarden. Check deze voorwaarden daarom regelmatig.

2. Nieuwe abonnementen
2.1 Nieuwe abonnementen kunnen op ieder moment ingaan.
2.2 Proefabonnementen zijn alleen mogelijk indien de nieuwe abonnee het afgelopen half jaar geen 
abonnement heeft gehad op Fastball Magazine. 

3. Herroepingsrecht
3.1 De abonnee heeft de mogelijkheid om:
a. in het geval van het aangaan van een tijdschriftabonnement: binnen een termijn van 14 dagen na 
ontvangst van het eerste tijdschrift in het kader van het abonnement (de herroepingstermijn) de 
overeenkomst zonder opgaaf van redenen te herroepen; 
3.2 De abonnee kan gebruik maken van het herroepingsrecht, door binnen de hiervoor onder 3.1 
genoemde termijn contact op te nemen met de klantenservice van Spoor & Partners (zie 
contactgegevens hierboven onder 1.7) en daarbij kenbaar te maken dat abonnee gebruik wenst te 
maken van haar herroepingsrecht.
Als de abonnee overgaat tot herroeping van de overeenkomst, ontvangt deze hiervan een bevestiging 
per email of post.
3.3 Als de abonnee gebruik wil maken van diens herroepingsrecht, dan dient deze tevens de reeds 
ontvangen tijdschriften binnen 14 dagen na de dag waarop de herroeping is ingeroepen terug te 
sturen naar Spoor & Partners Klantenservice, op Passage 17, 2042 KS te Zandvoort 
 of te overhandigen. 
3.4 In het geval de abonnee gebruik maakt van diens herroepingsrecht, ontvangt deze het door haar 
reeds betaalde aankoopbedrag binnen 14 dagen retour.



4. Duur en beëindiging van het abonnement
4.1 Een abonnement wordt aangegaan voor de opgegeven periode en wordt daarna – behoudens 
opzegging (zie onder) – automatisch verlengd, tenzij anders vermeld wordt in de aanbieding. Binnen 
de eerste abonnementstermijn kan het abonnement alleen per einde van de overeengekomen 
abonnementstermijn worden beëindigd, waarbij de abonnee een maand voor het eindigen van de 
eerste abonnementstermijn, Spoor & Partners over deze opzegging schriftelijk moet berichten via 
Spoor & Partners Klantenservice, op Passage 17, 2042 KS te Zandvoort of per mail via 
service@spoorenpartners.nl
4.2 Bij automatische verlenging wordt het abonnement omgezet in een abonnement voor onbepaalde 
tijd. Opzegging van het abonnement na automatische verlenging kan met inachtneming van een 
opzegtermijn van een maand. 
4.5 Informatie over de looptijd van uw abonnement kan opgevraagd worden bij onze 
abonnementenservice via post, telefoon (023-5740881) en e-mail. 

5. Betaling abonnementsgeld 
5.1 Betaling van het abonnementsgeld dient voorafgaand aan elke abonnementsperiode te geschieden 
op een manier die de abonnee heeft geaccepteerd bij het aangaan van het abonnement. De 
abonnementsprijzen van Fastball Magazine vindt u op http://fastballmagazine.nl/abonnement.php
5.2 Nadat u uw abonnement heeft aangevraagd, ontvangt u een factuur die u binnen veertien dagen, 
na postdatum van uw factuur, dient te voldoen. De abonnementsprijs is in euro’s en inclusief BTW. 
5.3 Bij niet tijdige betaling is Spoor & Partners gerechtigd het abonnement eenzijdig en met 
onmiddellijke ingang te beëindigen.

6. Bezorging
6.1 De bezorging van de tijdschriften van Spoor & Partners. vindt plaats via SANDD. Indien het 
tijdschrift niet of beschadigd aangekomen is, kan de abonnee daar contact over opnemen met onze 
abonnementenservice.
6.2 Teneinde een ongestoorde voortzetting van de bezorging te kunnen waarborgen, dienen 
adreswijzigingen uiterlijk vier weken vóór de verhuisdatum aan onze abonnementenservice te zijn 
opgegeven per mail of per post.

7. Privacy en Wet Bescherming Persoonsgegevens
7.1 Spoor & Partners is verantwoordelijk voor de verwerking van de klantgegevens die worden 
verzameld bij het aangaan van nieuwe abonnementen onder meer met als doel om:
i) uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst tussen Spoor & Partners en de abonnee;
ii) een administratie bij te houden van alle abonnees;

9. Klachten
De abonnee dient klachten zo snel mogelijk na het ontstaan ervan te melden aan Spoor & Partners via 
de contactgegevens vermeld in artikel 1.7 van deze voorwaarden. Spoor & Partners zal de klacht in 
behandeling nemen en uiterlijk na twee weken bericht sturen aan de abonnee. 

10. Overige bepalingen
11.1 Op deze leveringsvoorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. In geval van 
eventuele geschillen is de kantonrechter te Haarlem bij uitsluiting de bevoegde rechter. Deze 
leveringsvoorwaarden treden in werking met ingang van 20 december 2016. Per die datum 
vervallen eerder gepubliceerde leveringsvoorwaarden.


