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Info en voorwaarden

Bedankt voor je deelname aan de twee maanden durende trial van Google Play Muziek (de ‘Aanbieding’), 
georganiseerd door Orange Belgium nv.

■  De Aanbieding is voorbehouden aan inwoners van België die:

 ■  klant zijn bij Orange Belgium nv op een Android-toestel en tussen 14 maart 2016 en 5 mei 2016 
intekenden op de Aanbieding,

 ■  en Bij de activering van de Aanbieding:  
(i) geen abonnement op Google Play Muziek hebben; (ii) de voorbije 12 maanden geen abonnement 
op Google Play Muziek hebben gehad; en/of (iii) de voorbije 12 maanden niet aan een trial van Google 
Play Muziek hebben deelgenomen.

■  Om de Aanbieding te activeren, moet je:

 ■  een Google-account aanmaken,

 ■  en de trial van Google Play Muziek activeren en via de Google Play Muziek-app op je Android-toestel 
intekenen op Google Play Muziek,

 ■  en een geldige betaalmethode selecteren. Je moet een geldige betaalmethode kiezen bij het creëren 
van je Google Play Muziek-account, maar er worden geen kosten aangerekend tot het einde van 
de trial. Aan het einde van de trialperiode worden je automatisch kosten aangerekend, tenzij je je 
abonnement opzegt.

■  Als je je abonnement tijdens de trialperiode opzegt, worden je geen kosten aangerekend en verlies je 
na het verstrijken van de trialperiode je toegang tot de content van je muziekabonnement die je tijdens 
de trialperiode hebt opgevraagd (bv. je geschiedenis van beluisterde nummers of afspeellijsten die je 
hebt aangemaakt). Als je je abonnement niet opzegt tijdens de trialperiode, wordt je een maandelijkse 
abonnementsprijs van 9,99 euro aangerekend vanaf de dag na het verstrijken van de trialperiode, en 
daarna elke maand, tot je je abonnement opzegt. Om je abonnement op te zeggen, open het menu 
‘Instellingen’ in de Google Play Muziek-app of online en volg de instructies die daar verschijnen.

■  Als je deze Aanbieding activeert, dan krijg je tijdens de trialperiode toegang voor abonnees tot Google 
Play Muziek. Met Google Play Muziek kunnen abonnees elke maand onbeperkt naar muziek luisteren. 
Ze kunnen kiezen uit het aanbod van songs in Google Play.

■  Een abonnement op Google Play Muziek is onderhevig aan de Servicevoorwaarden van Google Play 
https://play.google.com/intl/nl_be/about/play-terms.html.

■  Als je tijdens de trial je abonnement of herlaadkaart bij Orange Belgium nv opzegt en naar een andere 
serviceprovider verhuist, blijf je voor de rest van de trialperiode toegang hebben tot content van je 
Google Play Muziek-abonnement. Als je als betaalmethode voor de trial koos voor betaling met je 
Orange-factuur of herlaadkaart, dan zal je je betaalmethode moeten bijwerken in je Google Play 
Muziek-account om de dienst ook na de trial te kunnen blijven gebruiken. Als je tijdens de trial van 
mobiel Android-toestel of van telefoonnummer verandert, kan je nog altijd toegang krijgen tot je  
Google Play Muziek-account door je op je nieuwe toestel in de Google Play Muziek-app aan te melden 
met je Google-accountgegevens.

■  De Aanbieding is niet geldig met andere aanbiedingen en is niet overdraagbaar.

■  De promotor kan de Aanbieding annuleren of tijdelijk opschorten als een gebeurtenis buiten zijn 
redelijke controle hem ervan weerhoudt de Aanbieding te leveren.

■  Promotor: Orange Belgium nv, Bourgetlaan 3, 1140 Brussel.
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