Algemene voorwaarden abonnement Tijdschrift voor Begeleidingskunde
Uitgever
Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching
Abonnement
Het abonnement omvat:
het Tijdschrift voor Begeleidingskunde (TsvB) dat ieder kwartaal verschijnt.
toegang tot digitaal archief van het Tijdschrift voor Begeleidingskunde.
Aanmelden en opzeggen
Opgave voor een abonnement kan via het formulier op de website van de Landelijke Vereniging voor
Supervisie en Coaching (LVSC). Uw abonnement start met ontvangst van het eerstvolgende
kwartaalnummer na aanmelding. Het abonnement geldt tot wederopzegging.
Het abonnement kan per e-mail of schriftelijk worden opgezegd. De opzegtermijn is maximaal 3
maanden. Voorbeeld: als u opzegt op 15 februari, stopt uw abonnement op 31 maart, aan het einde
van het eerste kwartaal.
Startdata kwartalen: 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober.
Opzeggen (naam en adres vermelden): mail naar het bureau van LVSC. Uw opzegging is definitief
zodra u een mailbevestiging van ons heeft ontvangen. Deze mail is tevens uw bewijs van
uitschrijving. Indien u de bevestiging niet heeft ontvangen, kunt u bellen met het bureau zodat u
deze alsnog ontvangt.
Betaling
•
•
•

U ontvangt jaarlijks een factuur betreffende dat lopende jaar.
Betaling geschiedt uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de gemailde factuur.
U ontvangt uw factuur via uw e-mailadres. Geef een eventuele email adreswijziging tijdig aan
ons door.

Communicatie
•
•

Adres- of e-mailwijzigingen kunt u doorbellen of mailen naar het bureau van LVSC.
Als service ontvangt u na de uitkomst van een nieuwe uitgave, een mail met daarin alle
artikelen van de uitgave. Indien u deze mails niet wenst te ontvangen kunt u zich hiervoor in
deze mail afmelden.

•

Indien wij belangrijke informatie voor u hebben betreffende uw abonnement, informeren wij
u per mail of per post.

Tarieven
LVSC, uitgever, behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en
tarieven gelden – tenzij anders afgesproken - vanaf het moment waarop deze door de uitgever
worden ingevoerd.
In geval van een prijs- en/of tariefverhoging binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst
zal LVSC de abonnee hiervan voor zover redelijkerwijs mogelijk tevoren op de hoogte stellen. Indien
abonnee zich niet kan verenigen met deze prijs- en/of tariefverhoging, is abonnee gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke mededeling aan LVSC. Indien LVSC deze
mededeling niet binnen dertig dagen nadat abonnee de kennisgeving inzake de prijs- en/of
tariefverhoging heeft ontvangen, althans nadat abonnee redelijkerwijs kennis heeft kunnen nemen
van de prijs- en/of tariefverhoging, wordt abonnee geacht akkoord te zijn gegaan met de prijs- en/of
tariefverhoging.
Overmacht
In geval van tijdelijke overmacht bij LVSC, waardoor het Tijdschrift voor Begeleidingskunde niet
voorradig is, is LVSC gerechtigd de beoogde leveringstermijn te verlengen met de tijd, gedurende
welke de tijdelijke overmacht voortduurt.
Alhoewel LVSC wijzigingen in adressenbestanden zo goed mogelijk bijhoudt en verwerkt, zijn
retouren niet te vermijden. LVSC is hier niet voor aansprakelijk.
Abonnement buitenland
De kosten van een abonnement dat in het buitenland bezorgd wordt wijken af van de kosten die u
betaalt voor levering van een abonnement op een Nederlands adres. Dit heeft te maken met hogere
bezorgkosten. Zie prijslijst buitenland voor de kosten van een jaarabonnement (4 uitgaven) op een
tijdschrift dat in het buitenland geleverd wordt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen levering in
Europa en buiten Europa.

