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Michiel Buursen muziek & producties (hierna MBm&p genoemd) 
Paulinapolder 10 
3825 LR Amersfoort 
 
Telefoonnummer: 06-410 42 338 
E-mailadres: info@michielbuursen.nl 
KvK-nummer: 32164288 
Btw-identificatienummer: wordt in de factuur vermeld, ivm 
privacygevoelige informatie. 
 
Alle prijzen op onze site zijn nettoprijzen, inclusief BTW. 
Binnen Nederland vragen we portokosten. Als je een bestelling plaatst, 
vragen we een bijdrage in de portokosten van € 2,-. De portokosten voor 
verzending naar het buitenland kunnen variëren, afhankelijk van de 
bestemming en het aantal (en de grootte) van de bestelde items. Die 
portokosten worden tijdens het afronden van de bestelling berekend. 
 
 
Mocht je onverhoopt een beschadiging (door transport ontstaan) aan je 
bestelling constateren, dan zullen wij dat uiteraard oplossen. Neem 
hiervoor onmiddellijk na ontvangst van de beschadigde goederen contact 
met ons op, en omschrijf de beschadiging onder vermelding van het 
factuurnummer. 
 
 
 
Prijzen 
 De eventuele portokosten worden tijdens het bestelproces berekend. 
De prijzen hieronder zijn een indicatie van de portokosten. 
 

Van ons naar jou 
Op het moment dat we de bestelde items geleverd hebben gekregen, 
zullen we ze direct toesturen. 
We sturen alle bestellingen via TNT-post.  

Retourneren 

Indien koper een product om welke reden dan ook niet wenst af te 
nemen, heeft koper het recht het product binnen zeven (7) dagen na 
aflevering  te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts 
geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de 
plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens 
geldt dat de kosten en het risico voor retourzendingen voor rekening 
komen van koper.  



Houd er wel rekening mee dat je digitale downloads niet kunt 
retourneren.  
 
Koper dient alle intellectuele en industriele eigendomsrechten zoals 
bijvoorbeeld auteursrechten welke, rusten op de door MBm&p geleverde 
producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.  
 
 
© Copyright 2016 michielbuursen muziek & producties. Alle rechten 
voorbehouden.Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere 
sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel 
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