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1. Abonnementen
1.1. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor een van 
onze abonnementen via het aanmeldformulier dat 
op onze website www.tmfonline.com te downloaden is. U bent 
verplicht de vereiste informatie waarheidsgetrouw en volledig in 
te vullen, en naar ons op te sturen, te faxen of te e-mailen. 
1.2 De abonnee verbindt zich er toe de aan hem/haar verstrekte 
username- en password ID voor het gebruik 
van de YMG diensten geheim te houden en deze niet ter 
beschikking te stellen aan derden. Zodra de abonnee er kennis 
van heeft dat derden zich toegang hebben verschaft tot deze 
vertrouwelijke gegevens, is hij/zij verplicht dit onmiddellijk aan 
de administratie van YMG te melden. Het betreffende account 
wordt dan 
onmiddellijk geblokkeerd. Als de toegang door derden of het 
doorgeven van de inloggegevens niet aan YMG is 
gemeld of toe te schrijven, draagt de abonnee de kosten voor de 
gebruikte YMG diensten tot op het tijdstip waarop de abonnee de 
blokkade bij YMG aanvraagt. YMG is gerechtigd de abonnee de 
kosten aan te rekenen voor het verwerken van de 
verliesmelding. 
1.3 Mocht de abonnee zijn/haar username en/of password zijn 
vergeten, kan hij/zij zich in verbinding 
stellen via: administration@tmfonline.com. Uw inloggegevens 
worden dan zo snel mogelijk per email (naar het bij de 
aanmelding opgegeven emailadres) of per post toegestuurd. 
1.4 Het ter beschikking stellen van digitale arrangementen 
geschiedt door en naar inzicht van YMG. Invloed op de YMG 
collectie is mogelijk door suggesties te emailen of via andere 
mogelijkheden die op de website van YMG worden geboden. 
YMG geeft geen garantie dat suggesties voor nieuwe midifile 
songtitels ook daadwerkelijk worden geproduceerd. 
1.5.YMG abonnees ontvangen credits/tegoeden welke gebruikt 
kunnen worden voor het downloaden uit de 
gehele beschikbare YMG online catalogus voor het geldende 
tarief per songtitel in de leverbare systemen. YMG behoudt zich 
het recht voor om op enig moment een scheiding aan te brengen 
in de verschillende fabrikant/hardware systemen en deze 
afzonderlijk aan te bieden. 
1.6.Indien de abonnee kiest voor betaling per maand wordt bij 
het inloggen na elke 1e dag van iedere nieuwe maand, mits de 
verschuldigde betaling ontvangen is door YMG, automatisch het 
tegoed verhoogd; de prijzen voor de songtitels verhouden zich 
tot het gekozen abonnement en worden dienovereenkomstig 
voor elke download tegen de in het betreffende jaar geldende 
prijzen afgeschreven van het opgebouwde tegoed. Over 
tegoeden wordt uitdrukkelijk geen rente vergoed. 
1.7 Indien de abonnee kiest voor betaling per jaar  (onze PLUS 
jaarabonnementen) zullen de credits/tegoeden, behorend bij het 
afgesloten abonnement van zijn/haarkeuze, in één keer aan 
zijn/haar account worden toegevoegd. 
1.8 Als abonnee bent u geheel vrij wanneer en hoeveel 
songtitels u wilt downloaden; mits uw tegoed toereikend is. 
1.9 Uw tegoeden blijven onbeperkt geldig zolang uw 
abonnement loopt en aan alle betalingsverplichtingen is 
voldaan. Dit tegoed komt pas dan te vervallen na beëindiging 
van het abonnement. Een terugbetaling van 
niet verbruikte credits/tegoeden/bedragen aan de abonnee is 
uitgesloten. In geval van beëindiging van het abonnement kan 
het opgebouwde tegoed in het 1e kwartaal (3 maanden) van het 
daaropvolgend jaar opgebruikt worden, met dien verstande dat 
uitsluitend gebruik gemaakt mag worden van songtitels uit de 
collectie t/m het laatste abonnementsjaar. Hierna komen alle 
tegoeden te vervallen en wordt het account opgeheven. 
1.10 Als er zich wijzigingen voordoen in adres-, bank- of e-
mailgegevens, dient de abonnee deze informatie 
onmiddellijk en uit eigen beweging per e-mail en/of post aan 
onze klantenservice te melden via: 
administration@tmfonline.com. Indien de abonnee dit verzuimd 
en daardoor relevante informatie niet ontvangt kan de abonnee 
dit nimmer ten laste brengen van YMG. 
 

2. Prijzen, tarieven en betaling abonnementen 
2.1 Bij gebruik van de door YMG aangeboden diensten worden 
de daarvoor te betalen/te verrekenen bedragen/credits  
automatisch van uw opgebouwde tegoed afgeboekt. 
2.2 Voor levering en het gebruik van de YMG digitale 
arrangementen is de abonnee het volgende aan YMG 
verschuldigd: 
a. Vaste abonnementskosten per maand/jaar volgens de op dat 
moment geldende prijzen. 
b. Eenmalig € 15,00 administratiekosten. 
2.3 Betaling van de verschuldigde abonnementsgelden geschiedt 
bij voorkeur door middel van automatische incasso. De 
Bank en/of Postbankrekening van abonnee wordt maandelijks 
tussen de 15e en 20e belast, voorafgaand aan de nieuwe 
maandtermijn. Indien automatische incasso niet mogelijk of 
gewenst is, dient de abonnee zelf zorg te dragen voor een tijdige 
betaling minimaal één week voor elke opvolgende maand of elk 
opvolgend jaar, afhankelijk van de abonnementsvorm. 
2.4. De abonnee dient zorg te dragen voor zodanig saldo dat de 
verschuldigde bedragen automatisch 
maandelijks/jaarlijks tussen de 15e en 20e, voorafgaand aan de 
nieuwe maandtermijn/jaartermijn, kunnen worden afgeschreven 
van zijn/haar rekening. 
2.5 In geval van niet-tijdige betaling en/of stornering en/of 
blokkade (waaronder mede wordt verstaan de onmogelijkheid 
tot het uitvoeren van een automatische incasso wegens 
onvoldoende saldo) is YMG gerechtigd storneringskosten à € 
15,00 per keer in rekening te brengen. 
2.6 YMG zal in geval van niet-tijdige betaling het account direct 
blokkeren ongeacht de hoogte van het opgebouwde tegoed van 
dat moment en dient de abonnee zelf zorg te dragen voor 
overboeking van de verschuldigde abonnementsgelden. 
2.7 Indien de abonnee langer dan 2 maanden in gebreke blijft is 
YMG gerechtigd het account definitief opheffen. Op het 
opgebouwde tegoed kan door de abonnee geen aanspraak 
worden gemaakt zolang hij/zij in gebreke blijft. Voorts is de 
abonnee met ingang van de aanvang van de nieuwe periode in 
verzuim. Vanaf die datum tot en met de datum waarop 
de feitelijke betaling plaatsvindt, is de abonnee de alsdan 
geldende wettelijke rente aan YMG verschuldigd. 
2.8 Indien wegens niet of niet volledig nakomen van de 
verplichtingen ingevolge gesloten overeenkomst, transacties en 
deze leveringsvoorwaarden, waaronder mede begrepen niet, niet 
volledige of niet tijdige betaling door de abonnee, door YMG 
kosten moeten worden gemaakt, zijn alle gerechtelijke alsmede 
buitengerechtelijke kosten voor rekening van de 
abonnee. 
2.10 De door YMG gehanteerde prijzen, kosten en tarieven zijn 
in Euro’s, incl. 21% BTW. Voor de bepaling van de 
hoogte van de bedragen die de abonnee verschuldigd is, wordt 
er van uitgegaan dat de gegevens zoals die blijken uit de 
gesloten overeenkomst door de abonnee met YMG behoudens 
tegenbewijs, juist zijn. 
2.11 YMG behoudt zich het recht voor haar prijzen op elk 
gewenst moment aan te passen. Voor abonnementen geldt dit 
bij aanvang van elk nieuw kalenderjaar. Voor online webshop 
prijzen kan dit zijn op elk moment. 
  
3. Duur overeenkomst abonnementen 
3.1 De abonnementsovereenkomst wordt aangegaan voor 
onbepaalde tijd met een minimumtermijn van één kalenderjaar 
en wordt geacht stilzwijgend te zijn verlengd voor een periode 
telkens één kalenderjaar tenzij de overeenkomst uiterlijk twee 
maanden vóór afloop van het lopende kalenderjaar (dus vóór 1 
november) door een van de partijen schriftelijk, bij voorkeur per 
aangetekende brief, is opgezegd. Opzeggingen per telefoon of e-
mail kunnen door YMG niet geaccepteerd. 
3.2. Overeenkomsten lopen gedurende één kalenderjaar voor de 
periode van 01 Januari t/m 31 December. 
3.3 Tussentijds aanmelden is mogelijk, waarbij artikel 3 lid 1 
onverkort van toepassing blijft. Hierbij zullen 
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abonnementsgelden pro rata worden berekend en zullen 
tegoeden overeenkomstig pro rata worden toegekend. 
3.4 Indien de overeenkomst tussentijds door de abonnee wordt 
beëindigd is de abonnee in gebreke en is YMG gerechtigd de 
resterende termijnen en alle kosten die in verband hiermee 
gemaakt worden aan de abonnee in rekening te brengen. 
3.5. Ten laste van de abonnee komen de kosten van alle 
gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, welke YMG om 
zijn aanspraken ingevolge dit contract te doen gelden nuttig of 
nodig mocht achten. 
 
4. Garantie op foutieve downloads abonnees 
4.1 Indien downloads vanaf de website van YMG niet correct 
verlopen om reden van technische storingen in de 
communicatieverbinding vanaf de server van YMG kan de 
abonnee hiervan per e-mail, fax of brief melding maken. YMG 
zal dan de gevraagde producten per e-mail toezenden of 
anderszins de abonnee de gelegenheid geven de bewuste 
download opnieuw te starten. Hiervoor worden door YMG geen 
aanvullende kosten berekend. De abonnee dient in zijn/haar e-
mail, fax of brief te vermelden: 
a. Naam, adres en e-mailadres welke bij de aanmelding   
als abonnee bij TMF-YMG zijn doorgegeven. 
b. Klantnummer en gebruikersnaam 
d. De catalogusnummer(s) en/of productomschrijving van de 
foutief verlopen download.  
4.2 Is het niet correct verlopen van een download aantoonbaar 
te wijten aan de abonnee zal YMG aan de abonnee een bedrag 
van EUR 15,00 in rekening brengen wegens herstelkosten. 
 
5. Prijzen, tarieven en betaling Online Webshop aankopen 
De prijzen van alle producten welke door middel van online 
aankopen en online betalen aangekocht worden, zijn de prijzen 
zoals ze ten tijde van de aankoop op de website 
www.tmfonline.com gepubliceerd zijn. Online 
betalingsmogelijkheden worden verzorgt via Rabo i-KASSA of 
door derden namens Rabo i-Kassa. Alle elektronische 
betaalverbindingen zijn SSL secure verbindingen. 
De door YMG gehanteerde prijzen, kosten en tarieven zijn in 
EURO’s, incl. 21% BTW. 
 
6. Garantie op online webshop aankopen 
6.1 De aankoper verbindt zich er toe het aan hem/haar 
verstrekte CustomersID voor het gebruik 
van de YMG diensten geheim te houden en dit niet ter 
beschikking te stellen aan derden. Zodra de aankoper er kennis 
van heeft dat derden zich toegang hebben verschaft tot deze 
vertrouwelijke gegevens, is hij/zij verplicht dit onmiddellijk aan 
de administratie van YMG te melden. Het betreffende online 
account wordt dan onmiddellijk geblokkeerd. 
6.2 De aankoper wordt geacht alle aanwijzingen tijdens het 
gehele proces van aankopen en downloaden op de websites van 
YMG en Rabo i-Kassa correct op te volgen zodat het order-. 
betaal- en downloadproces normaal kan verlopen. 
6.3 Indien downloads vanaf de online webshop van YMG niet 
correct verlopen nadat de online betaling door aankoper heeft 
plaatsgevonden om reden van niet aan aankoper verwijtbare 
technische storingen in de communicatieverbinding vanaf en/of 
naar de server van YMG, kan de aankoper hiervan per e-mail, 
fax of brief melding maken. YMG zal dan, na verificatie van de 
betaling, de gevraagde producten per e-mail toezenden of 
anderszins de aankoper de gelegenheid geven de bewuste 
download opnieuw te starten. Hiervoor worden door YMG geen 
aanvullende kosten berekend. De aankoper dient in zijn/haar e-
mail, fax of brief tenminste te vermelden: 
a. Het e-mailadres welke bij de aanmelding als online webshop 
client bij YMG door de aankoper is doorgegeven. 
b. CustomerID 
c. Het betaal referentienummer 
d. De catalogusnummer(s) en/of productomschrijving van de 
foutief verlopen download.  
 
 

7. Copyrights en intellectueel eigendom 
7.1 Door het downloaden en/of aankopen van onze digitale 
arrangementen gaat de abonnee/aankoper akkoord met het feit 
dat deze digitale arrangementen materiaal met copyright bevat 
en dat elke vorm van reproductie en verveelvoudiging is 
verboden zonder schriftelijke toestemming van de rechtmatige 
eigenaar YMG. Ook gaat de abonnee/aankoper akkoord met het 
feit dat hij/zij uitsluitend betaalt voor het gebruik van deze 
digitale arrangementen en dat de abonnee/koper in géén enkel 
geval de rechtmatige eigenaar kan worden of wordt van onze 
digitale arrangementen door deze aankoop. 
7.2 Het gebruik van onze digitale arrangementen is uitsluitend 
toegestaan voor privé en/of persoonlijk gebruik (waaronder 
tevens wordt verstaan live optredens). Het aanbrengen van 
wijzigingen in key's, tempowisselingen, instrument mutes, 
playback formaat etc. in onze digitale arrangementen en het 
toevoegen van technische onderdelen, 
hercomponeren/arrangeren en/of kopiëren is uitsluitend 
toegestaan voor privé en/of persoonlijk gebruik.  
7.3 Indien de abonnee/aankoper onderdeel uitmaakt van een 
bedrijf, band of orkest, kan deze een schriftelijk verzoek bij YMG 
BV indienen om het persoonlijk gebruiksrecht van de 
aangekochte file of files op het bedrijf, de band of orkest over te 
laten gaan. Een inschrijving van de KVK of gelijkwaardig is een 
van de voorwaarden. Uitsluitend YMG bepaald of zij aan het 
verzoek wil voldoen. 
7.4 Voor gebruik van onze digitale arrangementen (geheel of 
gedeeltelijk) voor CD en/of DVD producties, 
bijvoorbeeld als presentatie van uw band, is uitdrukkelijk vóóraf 
schriftelijke toestemming, melding en in een aantal gevallen 
betaling aan YMG verplicht. Voor het gebruik van onze digitale 
arrangementen als presentatie- en demomateriaal, in welke 
vorm dan ook, bijvoorbeeld op uw Internetsite, is vooraf 
schriftelijke toestemming, melding en mogelijk betaling aan YMG 
verplicht. In geval van instemming door YMG met enige vorm 
van een CD en/of DVD productie dient uitdrukkelijk YMG als 
producent/uitvoerend muzikant te worden vermeld. 
7.5 Het is in beginsel ten strengste verboden om YMG BV 
digitale arrangementen (geheel, gedeeltelijk of in welke 
aangepaste vorm dan ook) te gebruiken voor commercials, 
Karaoke, CD en/of DVD producties, orkestbanden, 
backingtracks, ringtones, styles of andere doeleinden. 
7.6 Speciale licenties voor het gebruik in welke vorm en voege 
dan ook van YMG’s digitale arrangementen voor commerciële CD 
en/of DVD producties of andere softwaredragers, zijn op 
aanvraag beschikbaar. 
7.7 YMG digitale arrangementen zijn beschermd door 
wereldwijde copyrights. Het reproduceren, verveelvoudigen 
en/of distribueren van niet geautoriseerde kopieën is een 
overtreding van het internationale copyright. Ook het kopiëren, 
verhuren, verkopen, ruilen, schenken of anderzijds 
distribueren/aanbieden van digitale arrangementen 
geproduceerd door YMG is ten strengste verboden zonder 
schriftelijke toestemming van de copyright eigenaar YMG. De 
abonnee/aankoper mag één persoonlijke veiligheidskopie maken 
waarbij al het bovenstaande omschreven van kracht blijft. 
7.8 Elke overtreding van het intellectuele eigendomsrecht en 
copyright jegens YMG zal voor de rechter moeten worden 
verantwoord. Privé personen zijn een boete, niet voor matiging 
vatbaar, van € 5.000,00 verschuldigd per overtreding per 
songtitel. Bedrijven en instellingen zijn een boete, niet voor 
matiging vatbaar, van € 25.000,00 verschuldigd per overtreding 
per songtitel. Daarnaast zal voor elke overtreding tot maximaal 
5 jaar gevangenisstraf worden geëist. 
7.9 YMG digitale arrangementen worden auteursrechterlijk 
beschouwd als 'intellectueel eigendom', waarop de wetgeving 
naburig recht van toepassing is. 
7.10 Mechanische en tekstuele copyrights worden gecontroleerd 
door instanties en de rechthebbende publisher. 
 
8. Aansprakelijkheid 
8.1 YMG is aansprakelijk indien een tekortkoming in de 
nakoming van een verplichting 
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jegens de abonnee/aankoper aan haar te wijten is door haar 
schuld of krachtens wet, rechtshandeling of in het 
algemeen verkeer geldende rechtsopvattingen voor haar 
rekening komt. Younique Music Group is niet 
aansprakelijk voor gevolgschade of gederfde winst. 
8.2 Indien YMG aansprakelijk is op grond van het bepaalde in 
het vorige lid is haar aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het 
bedrag van de daadwerkelijke aankoop door abonnee/aankoper. 
Hiervan zijn uitgezonderd wanneer YMG in gebreke blijft om 
reden van: 
a. maatregelen van een toezichthoudende instantie; 
b. maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of 
internationale overheid; 
c. arbeidsongeregeldheden bij derden of onder het eigen 
personeel; 
d. boycotacties; 
e. storingen in elektriciteitsvoorziening, in de 
communicatieverbindingen of in apparatuur 
of programmatuur van YMG of derden. 
8.3 YMG is in geen geval aansprakelijk voor de correcte werking 
van haar geleverde producten indien door de abonnee/aankoper 
wijzigingen van welke aard dan ook zijn aangebracht door of 
namens de abonnee/aankoper. 
Hieronder vallen ook aangebrachte wijzigingen zoals 
omschreven in art. 7.2. 
 
9. Slotbepalingen 
9.1 Alle rechtsrelaties tussen YMG en de abonnee/aankoper zijn 
onderworpen aan het Nederlandse recht. Als de 
abonnee/aankoper handelt in de uitoefening van een bedrijf of 
beroep en/of rechtspersoonlijkheid heeft, is uitsluitend de 
rechtbank te ‘s-Hertogenbosch bevoegd kennis te nemen van 
conflicten die uit deze gebruiksvoorwaarden kunnen 
ontstaan. 
9.2 Als bepaalde clausules in deze leveringsvoorwaarden volledig 
of deels nietig verklaard zouden worden, dan heeft dit geen 

gevolgen voor de uitwerking van de overige gebruiks- en 
leveringsvoorwaarden. De nietige 
bepaling zal in een dergelijk geval worden geconverteerd in een 
geldige bepaling die de zin en het doel van de nietige bepaling 
zo goed mogelijk benadert. 
9.3 YMG heeft het recht haar leveringsvoorwaarden te allen tijde 
en zonder motivatie te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden 
worden minimaal één maand voor het van kracht worden op de 
Website van YMG gepubliceerd of via e-mail toegestuurd. Als de 
abonnee/aankoper binnen één maand géén bezwaar heeft 
aangetekend, gelden de gewijzigde voorwaarden als zijnde 
aanvaard. De abonnee kan binnen één maand bezwaar maken 
tegen de gewijzigde voorwaarden, en heeft het recht binnen 
deze periode de geldende overeenkomst op te zeggen. In dat 
geval behoeft het tegoed door YMG niet te worden terugbetaald. 
Wij verwijzen hiervoor naar de betreffende bepaling in artikel 1 
lid 9 van deze 
voorwaarden. Bezwaren tegen de gewijzigde voorwaarden 
dienen onderbouwd te zijn en aangetekend per post te worden 
verzonden naar YMG. Indien de aankoper (online shop 
aankoper) de gewijzigde voorwaarden niet accepteert dient hij 
daarvan onmiddellijk per e-mail melding te maken.  YMG zal 
hiervan nota nemen en zijn online account sluiten. In beginsel 
vallen alle online aankopen onder onze leveringsvoorwaarden. 
9.4 Met de bestelling/aankoop en/of downloaden van YMG’s 
digitale arrangementen doet de abonnee een bindende aanvraag 
voor het gebruiken van de geselecteerde dienst tegen de 
geldende prijzen en geldende leveringsvoorwaarden. Het 
aanvaarden van deze aanvraag door YMG gebeurt door het 
leveren van deze dienst of door het beschikbaar stellen van de 
downloadmogelijkheid van een digitale songtitel of door het 
emailen of verzending per post van de bestelde digitale 
arrangementen. Dit ter bepaling door YMG. 
9.5 Geschillen waarin deze voorwaarden niet voorzien worden 
door ons altijd voorgelegd aan een in Nederlands bevoegde 
rechter
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