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Overeenkomst ODIN abonnement
1.0 Algemeen
§1.1 Deze abonnementsvoorwaarden zijn van toepassing op het ODIN abonnement.
§1.2 Door het aangaan van dit abonnement wordt de abonnee geacht met deze voorwaarden te
hebben ingestemd.
§1.3 Stichting ODIN Intermediairs (verder: Stichting ODIN) is bevoegd wijzigingen in de
abonnementsvoorwaarden aan te brengen. Stichting ODIN zal de gewijzigde abonnementsvoorwaarden tijdig aan de abonnee kenbaar maken.
§1.4 Het abonnement biedt abonnees een aantal algemene en exclusieve voordelen aan die u
vindt op de website onder deze link: http://www.stichting-odin.nl/word-abonnee.html
2.0 Producten en diensten
§2.1 ODIN abonnees hebben toegang tot producten en diensten van ODIN. Deze diensten zijn
steeds apart getarifeerd en worden voorafgaand aan de dienst duidelijk aan abonnee
gecommuniceerd. Veel diensten zijn voor abonnees gratis te gebruiken.
§2.2 Indien een abonnee een product of dienst afneemt van ODIN, dan worden de daaraan
verbonden tarieven via automatische incasso bij abonnee geïncasseerd. Abonnee geeft met de
acceptatie van deze overeenkomst uitdrukkelijk toestemming tot het automatisch incasseren
van de hiertoe verschuldigde bedragen.
3.0 Nieuwe abonnementen
§3.1 Nieuwe ODIN abonnementen kunnen op elk moment ingaan door het invullen, verzenden
en het digitaal bevestigen van deze overeenkomst.
§3.2 Een nieuw ODIN abonnement wordt aangegaan voor de duur van 12 (twaalf) maanden.
4.0 Opzegging
§4.1 Het ODIN abonnement kan per e-mail worden opgezegd via info@stichting-odin.nl. Door
opzegging eindigt het abonnement op de einddatum.
§4.2 Opzegging van het ODIN abonnement dient uiterlijk één maand voor de einddatum te
gebeuren, anders wordt het abonnement steeds stilzwijgend verlengd voor de duur van 12
(twaalf) maanden.
§4.3 De ontvangst van een opzegging wordt door ODIN per e-mail aan de abonnee bevestigd.
5.0 Wijziging abonnee gegevens
§5.1 Wijzigingen in adres, bankrekeningnummer, e-mail adres en telefoonnummers dienen zo
spoedig mogelijk via e-mail aan ODIN te worden doorgegeven om een ononderbroken levering
van onze diensten te kunnen waarborgen.
6.0 Betaling
§6.1 Abonnementsgelden zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. Het ODIN abonnement bedraagt
€ 60,50 per jaar en wordt ook steeds per jaar vooruit geïncasseerd.
§6.2 Abonnementsprijzen zijn inclusief BTW.
§6.3 Wijziging van de abonnementsprijs wordt ten minste vier weken voor de ingangsdatum via
e-mail gecommuniceerd aan abonnees. Abonnees hebben het recht om bij prijsverhoging het
abonnement per ingangsdatum van de prijswijziging op te zeggen.
§6.4 Betaling van het abonnementsgeld geschiedt elk jaar op basis van automatische incasso
door ODIN of via een door haar aangestelde specialistische partij.
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§6.5 Andere aan abonnee geleverde producten of diensten worden op dezelfde wijze
automatisch geïncasseerd, direct na het afnemen van een dienst of product.
§6.6 Het activeren van het ODIN abonnement gebeurt in principe pas nadat de betaling op de
bankrekening van ODIN is bijgeschreven.
7.0 Persoonsgegevens
§7.1 De persoonsgegevens van de abonnee worden verwerkt door en onder
verantwoordelijkheid van ODIN. ODIN zal ervoor zorgen dat de persoonlijke gegevens met zorg
worden behandeld en zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de
gegevens te beschermen tegen verlies en tegen elke vorm van onwettige verwerking.
§7.2 Op de verwerking van persoonlijke gegevens zijn de bepalingen van de Wet Bescherming
Persoonsgegevens (WBP) van toepassing.
§7.3 De abonnee kan zijn/haar gegevens te allen tijde opvragen en verzoeken deze te wijzigen,
aan te vullen of te verwijderen door een e-mail te sturen naar het secretariaat van ODIN via
info@stichting-odin.nl
8.0 Slotbepaling
§8.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
§8.2 Op deze overeenkomst zijn onze Algemene Voorwaarden (zie website) van kracht.

Instemming overeenkomst en machtiging automatische incasso
Via het aanmeldingsformulier van de website van Stichting ODIN stemt u in met deze
overeenkomst en geeft u toestemming voor automatische incasso van verschuldigde bedragen.
Sla dit document op en bewaar het zorgvuldig.
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