
 

 

 
 
 

Voorwaarden Apple Music 
 

 
 

Deze voorwaarden (hierna: ‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op het abonnement Apple Music dat 

wordt gesloten door Vodafone mobiele klanten en Vodafone Libertel B.V. handelend onder de 

naam Vodafone, kantoorhoudende aan de Avenue Céramique 300, 6221 KX, Maastricht (hierna: 

‘Vodafone’) in samenwerking met de aanbieder van de dienst, Apple Distribution International, 

kantoorhoudende aan Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland (hierna: ‘Apple’). 
 

 
 

Artikel 1 Lidmaatschap 

1.1 Iedere Vodafone mobiele klant met een actieve simkaart (hierna: ‘Klant’) kan een Apple Music 

Individueel-abonnement (hierna: ‘Lidmaatschap’) afnemen en voor dit Lidmaatschap aan 

Vodafone een maandelijkse vergoeding betalen. 

1.2 De Klant gaat voor het Lidmaatschap een overeenkomst met Vodafone aan en het 

Lidmaatschap zal door Vodafone geleverd worden. Daarnaast gaat de Klant voor de dienst 

Apple Music ook een overeenkomst met Apple aan. De dienst Apple Music zal geleverd worden 

door Apple.  

1.3 Vodafone zal automatisch de verschuldigde maandelijkse vergoeding voor het Lidmaatschap 

in rekening brengen via de Vodafone factuur van de Klant.  

1.4 De Klant kan het Lidmaatschap op ieder moment via offers.vodafone.com/nl opzeggen. Bij 

opzeggingen ten minste 3 dagen voor het einde van de lopende lidmaatschapsmaand, zal het 

Lidmaatschap aan het einde van de lopende lidmaatschapsmaand worden gestopt.  

1.5 Indien een Klant geen Klant meer is, zal de levering van het Lidmaatschap stoppen en zal 

Vodafone niet meer factureren voor het Lidmaatschap aan de voormalige Klant, met 

uitzondering van nog opeisbare vorderingen die Vodafone op de voormalige Klant heeft.  

1.6 Indien de Klant een (zakelijk) abonnement heeft met een beperking om betaalde 

premiumdiensten aan te sluiten (content bar), kan hij geen Lidmaatschap afnemen en de 

betaling voor het Lidmaatschap via Vodafone laten gaan en geen Promoties zoals bedoeld in 

artikel 2 afnemen.  

1.7 Indien de Klant aantoonbaar misbruik maakt van het Lidmaatschap en/of de Apple Music-dienst 

kunnen Apple en Vodafone het Lidmaatschap ontbinden.  

1.8 Om Apple Music te kunnen gebruiken is een internetverbinding nodig en een voor Apple Music-

geschikt apparaat. 

 

Artikel 2 Promotie 

2.1 Het Lidmaatschap kan, afhankelijk van de voorwaarden van Apple, beginnen met een gratis 

proefperiode welke door Apple aangeboden en geleverd wordt (hierna: ‘Promotie 1’).  

2.2 Indien een persoon vanaf 13 september 2019 tot en met 2 december 2019 een particulier 

Vodafone-abonnement (enkel geldig voor Red Together, Red, Red Essential, Start XL, Start L, 

Start M) afsluit en tegelijkertijd een iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max of iPhone 11 koopt bij 

Vodafone of een bij Vodafone aangesloten verkoper, kan het Lidmaatschap aanvangen met 

een gratis periode van 6 maanden (hierna: ‘Promotie 2’).  

2.3 Indien een persoon vanaf 3 december 2019 tot en met 16 augustus 2020 een particulier 

Vodafone Red of Red Together-abonnement (met uitzondering van Red Together Extra-

abonnement) afsluit bij Vodafone of een bij Vodafone aangesloten verkoper, kan het 

Lidmaatschap aanvangen met een gratis periode van 6 maanden (hierna: ‘Promotie 3’).  

2.4 Promotie 1, Promotie 2 en Promotie 3 worden tezamen ‘Promoties’ genoemd. Let op, er 

kunnen eventuele kosten in rekening gebracht worden voor het gebruik van je dataverbinding. 

2.5 Klant kan enkel gebruik maken van de Promoties als hij uiterlijk op 16 augustus 2020 een 

Vodafone nummer heeft. Indien de Klant vanaf een andere provider komt en weliswaar vóór 16 

augustus 2020 een order plaatst maar pas na deze datum een Vodafone nummer krijgt is het 
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daarom niet mogelijk om gebruik te maken van de Promoties. 

2.6 Klant kan Promotie 2 en Promotie 3 activeren via offers.vodafone.com/nl, aan de hand van zijn 

mobiele nummer, na het afsluiten van zijn Vodafone-abonnement en/of koop van de iPhone 

zoals bedoeld in artikel 2.2 en 2.3. Klant dient Promotie 2 en Promotie 3 vóór 25 september 

2020 te activeren.  

2.7 Klant kan niet aan Promotie 1 deelnemen indien hij, via welke weg dan ook (waaronder, maar 

niet uitsluitend, Promotie 2 en Promotie 3) al gebruik heeft gemaakt van een gratis Apple 

Music proefabonnement.  

2.8 Klant kan niet aan Promotie 3 deelnemen indien Klant deelneemt of al heeft deelgenomen aan 

Promotie 2 en andersom.  

2.9 Indien Klant al een Lidmaatschap of een (proef)periode (met uitzondering van Promotie 2 en 

Promotie 3) voor Apple Music via Vodafone heeft en recht heeft op Promotie 2 of Promotie 3 

en deze activeert, zal de periode van 6 maanden opgeteld worden bij het huidige 

Lidmaatschap of de (proef)periode.  

2.10 Indien Klant al een abonnement of een (proef)periode voor Apple Music via Apple heeft, 

dient Klant, indien hij recht heeft op Promotie 2 of Promotie 3 en deze activeert, het 

Lidmaatschap via Vodafone te laten lopen en zijn abonnement of (proef)periode via Apple op 

te zeggen. Indien Klant dit niet doet, zal Apple hem blijven factureren voor Apple Music.  

2.11 De Promoties zijn niet inwisselbaar voor geld en/of andere producten. 

2.12 De Promoties zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. 

2.13 Indien het niet lukt de Promoties te verzilveren, door gebreken bij de Klant, de Klant de 

Promoties weigert of om een andere reden het niet mogelijk is de Promoties te overhandigen, 

dan zullen de Promoties niet langer toegekend worden. De Klant ontvangt dan geen 

vergoeding of andere vorm van compensatie. 

2.14 Indien de Klant gedurende de periode van de toegekende Promoties geen Vodafone klant 

meer is, behouden Vodafone en Apple zich het recht voor om de toegekende Promoties 

vroegtijdig te beëindigen, gelijk aan de einddatum van het contract van de Klant bij Vodafone. 
 

Artikel 3 Einde Promotie 

3.1 Na afloop van de proefperiode zullen de Promoties in een Lidmaatschap worden omgezet zoals 

genoemd in artikel 1, tenzij de Klant met in achtneming van artikel 3.2 de Promotie opzegt.  

3.2 Opzeggen kan ieder moment via offers.vodafone.com/nl. Bij opzeggingen ten minste 3 dagen 

voor het einde van de proefperiode, zullen de Promoties niet omgezet worden in een 

Lidmaatschap. 

 
Artikel 4 Gegevens 

4.1 Bij een Lidmaatschap of een deelname aan de Promoties kunnen persoonsgegevens gevraagd 

worden (hierna: ‘Gegevens’). Onder de Gegevens vallen je telefoonnummer voor activatie met 

je Vodafone ID en registratie bij Apple. 

4.2 De Klant die onvolledige of onjuiste Gegevens gebruikt kan worden uitgesloten van deelname 

aan het Lidmaatschap en de Promoties. 

4.3 De Klant is verantwoordelijk voor de informatie die hij/zij instuurt en verklaart door het 

versturen van de Gegevens dat hij/zij bevoegd is deze in te sturen, alsmede dat deze informatie 

op geen enkele wijze inbreuk maakt op rechten van anderen of privacy van anderen. 

4.4 De Gegevens zullen alleen voor het Lidmaatschap en/of voor de deelname aan de Promoties 

en registratie gebruikt worden, tenzij in deze Voorwaarden anders wordt aangegeven.  

4.5 Vodafone handelt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

 
Artikel 5 Aansprakelijkheid 

5.1 Vodafone, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor 

enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt 

met het Lidmaatschap en/of de Promoties. 

5.2 Meer specifiek zijn Vodafone, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden niet 

aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, veroorzaakt door of op enige andere wijze 

verband houdende met het wijzigen, onderbreken of beëindigen van het Lidmaatschap en/of de 
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Promoties. 

5.3 Vodafone, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden, zijn ook niet aansprakelijk 

voor enige aanvullende uitgaven die de Klant of derden eventueel dient te maken in verband 

met het Lidmaatschap en/of de deelname aan de Promoties. 

5.4 Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen niet worden tegengeworpen en betekenen op 

geen enkele wijze een verplichting voor Vodafone. 

5.5 Vodafone, is niet verantwoordelijk, dan wel aansprakelijk voor gebreken met betrekking tot het 

Lidmaatschap en/of de Promoties. 

5.6 Vodafone verleent geen garanties op het Lidmaatschap en/of de Promoties. 

5.7 Vodafone is niet aansprakelijk voor netwerk-, hardware- of softwareproblemen, 

stroomstoringen of een storing van welke aard van ook, die vertraging of verlies van de 

registratie van de Klant of andere gegevens tot gevolg hebben. Kijk op vodafone.nl/dekking 

voor meer informatie. 

 
 

Artikel 6 Overige bepalingen 

6.1 Dit Lidmaatschap en deze Promoties worden aangeboden in samenwerking met Apple. 

6.2 Dit Lidmaatschap en deze Promoties zijn uitsluitend geldig binnen Nederland. 

6.3 Vodafone behoudt zich het recht voor om het Lidmaatschap en/of de Promoties eenzijdig te 

wijzigen, op te schorten of te beëindigen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding 

gehouden te zijn.  

6.4 De gebruikte definities hebben zowel in meer- als enkelvoud dezelfde betekenis, tenzij uit de 

context anders moet worden afgeleid. 

6.5 In de gevallen waarin de Voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door 

Vodafone. 

6.6 Klachten over het Lidmaatschap en deze Promoties kunnen schriftelijk kenbaar gemaakt 

worden bij de Vodafone klantenservice, onder vermelding van ‘Klacht Apple Music’. 

6.7 Door een Lidmaatschap aan te gaan en/of door deelname aan de Promoties verklaart de Klant 

akkoord te gaan met de bovenstaande Voorwaarden. Het gebruik van Apple Music is bepaald 

onder de Algemene Voorwaarden Apple Media Diensten en Privacy Policy, beschikbaar op 

apple.com/nl/legal/internet-services Hiermee heeft de Klant ingestemd tijdens de registratie 

bij Apple. 

6.8 Deze voorwaarden gelden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden, Aanvullende 

Voorwaarden en het Privacy Statement van je Vodafone-abonnement (zie www.vodafone.nl). 
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