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Copyrights en intellectueel eigendom 
Door het tegen vergoeding downloaden van kleurmuziek gaat u akkoord met het feit dat u  
1. uitsluitend betaald voor het gebruik van deze digitale kleurmuziek, audio  en  
2. in geen geval eigenaar wordt van de gedownloade digitale kleurmuziek. 
 
Door het aankopen en downloaden van kleurmuziek en audio van www.kleurmuziek.com  gaat de 
koper ermee akkoord dat deze kleurmuziek, fysiek of digitaal, audio en instrumentstickers materiaal 
met copyright bevat en dat  
* elke vorm van reproductie en verveelvoudiging van meer dan één keer verboden is zonder 
schriftelijke toestemming van de rechtmatige eigenaar René Koelemaij / Multi-Kleur muzieksysteem. 
 
verveelvoudigen digitaal of d.m.v. printen 
Het gebruik van deze digitale kleurmuziek is uitsluitend toegestaan voor  
*privé en/of persoonlijk gebruik.   
U mag voor eigen persoonlijk gebruik van de kleurmuziek na downloaden geprint of digitaal één (1) 
veiligheidskopie maken. U kunt alleen kleurmuziek producten bij ons kopen als u onze voorwaarden 
en daarmee de eigendomsrechten accepteert. 
 
voor docenten of medewerkers uit organisaties 
U kunt per gebruiker / leerling - en voor meerdere gebruikers ook het gewenste aantal van dezelfde 
kleurmuziek file(s) bestellen en downloaden als voor het aantal gebruikers.  
Voor de geringe prijs per download hoeft u dat niet te laten. 
Een andere mogelijkheid is om een schriftelijk ( ook e-mail) verzoek in te dienen om het persoonlijk 
gebruiksrecht van de aangekochte files over te laten gaan op de school of de (zorg)organisatie.   
Een bewijs van inschrijving in de KVK is een van de voorwaarden. Uitsluitend  www.kleurmuziek.com  
bepaalt of aan het verzoek voldaan kan worden. 
 
licentieovereenkomst / zelf kleurmuziek maken, ontwikkelen 
Ook is het mogelijk om tegen betaling een licentieovereenkomst af te sluiten voor gebruik van de 
kleurnotatie symbolen, vormgeving en audio van het  Multi-Kleur muzieksysteem, het programma 
van het Multi-Kleur muzieksysteem. 
Met de combinatie van de licentie , de software, de kleurnotatie symbolen en het format, de  
vormgeving kunt u dan zelf kleurmuziek maken / ontwikkelen.  
Als u hiervoor belangstelling heeft dan kunt u contact met René Koelemaij opnemen via mail: mail: 
stichtingkleurmuziek@gmail.com 
 
Voor het gebruik van onze fysieke en digitale kleurmuziek  als presentatie en demonstratie materiaal, 
in welke vorm dan ook, bijvoorbeeld  op uw internetsite, is vooraf schriftelijke toestemming, melding 
en mogelijke betaling aan www.kleurmuziek.com verplicht. 
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor een aankoop op de website www.kleurmuziek.com 
U bent verplicht de vereist informatie waarheidsgetrouw en volledig in te vullen. 
 
actief beschermd 
De kleurmuziek van het Multi-Kleur muzieksysteem, zowel fysiek als digitaal, is actief beschermd 
door copyrights. Dat staat - ten overvloede- ook op elke bladzijde kleurmuziek ook vermeld.  
De rechten van het Multi-Kleur muzieksysteem zijn daarnaast vastgelegd bij de notaris in Middelburg 
en bij de BOIP, Benelux Office for Intellectual Property,  de officiële organisatie voor intellectueel 
eigendom in de Benelux en Caraïbisch gebied. 
Ik ben de eigenaar en kan verkopen of in licentie geven,   
 
Het reproduceren, meer dan één keer ( 1x ) verveelvoudigen en/of distribueren van niet 
geautoriseerde kopieën is niet toegestaan een in strijd met het internationale copyright. 
Bewuste inbreuk op intellectueel eigendom en op het copyright is overigens geen overtreding maar 
een misdrijf volgens het Burgerlijk Wetboek. 
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Het is op geen enkele wijze toegestaan om kleurmuziekfiles en MP3 audiofiles van het Multi-Kleur 
muzieksysteem te ruilen, weg te geven, te verhandelen of aan te bieden.  
Daar wordt nadrukkelijk geen toestemming voor gegeven.  
Maakt u zich schuldig aan illegale verspreiding, op welke wijze dan ook, dan wordt u daarvoor 
juridisch, in rechte aangesproken. Legaal aankopen doet u alléén rechtstreeks bij 
www.kleurmuziek.com 
 
Er is alle moeite gedaan rechthebbenden van copyright te achterhalen. Dit is in vrijwel alle gevallen 
gelukt. Mochten er personen of instanties zijn die menen aanspraak te kunnen maken op bepaalde 
rechten, dan wordt men vriendelijk verzocht contact op te nemen. 
 
De prijzen van alle producten die door middel van online aankopen en online betalen aankocht 
worden, zijn de prijzen zoals ze door www.kleurmuziek.com  gepubliceerd zijn. 

http://www.kleurmuziek.com/
http://www.kleurmuziek.com/

