Algemene voorwaarden CIP+
CIP+ is een dienst van CIP B.V.
Joseph Haydnlaan 2a
Postbus 19218
3501 DE UTRECHT
CIP B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67630685.
CIP+ is een dienst die het Christelijk Informatie Platform aantrekkelijker maakt voor lezers
(zo is de website CIP.nl advertentie-vrij en zijn er speciale CIP+ artikelen en aanbiedingen).
De inhoud van dit product kan veranderen en daarmee ook de voorwaarden.
CIP+ kost vanaf 1 februari 5 euro per maand. Maandelijks wordt het totaalbedrag van je
lidmaatschap middels een automatische incasso afgeschreven van je rekening. Hiervoor heb
je toestemming gegeven bij aanmelden. Dit is inclusief het zogenaamde ‘giftbedrag’ dat je
zelf hebt ingesteld.
Afschrijving vindt doorgaans plaats in de eerste helft van iedere nieuwe maand. Omdat CIP+
een product van CIP B.V is, is het lidmaatschap, inclusief je variabele giftbedrag niet
belastingaftrekbaar.
Gratis maand
De eerste maand CIP+ is gratis. Je draagt dan financieel niet bij aan een goed doel, omdat er
dan ook geen geld van je rekening wordt afgeschreven. Je draagt bij aan de goede doelen
vanaf de maand waarin je maandelijkse lidmaatschap wordt afgeschreven. Meld je je aan
tussen de 1ste en de 10de van een maand, dan is die maand gratis. De eerste automatische
afschrijving vindt dan plaats in de maand er op, in de eerste helft van die maand.
Meld je je aan tussen 11de en het einde van een maand, dan is die maand en de maand erop
gratis. De eerste automatische afschrijving vindt dan 1 tot 1,5 maand later plaats.
Aanmelden op de 16 april betekent dus dat we pas in juni voor het eerst je lidmaatschap
afschrijven.
Opzegging CIP+ is maandelijks opzegbaar
Leden die hun lidmaatschap willen opzeggen kunnen dit doen door in te loggen en naar hun
dashboard te gaan. Door op ‘Abonnement opzeggen’ te klikken en dit te bevestigen wordt je
afgemeld. Opzegging kan tot en met het einde van de maand. Vindt de opzegging plaats op
bijvoorbeeld 5 maart plaats, dan wordt er vanaf april geen lidmaatschap afgeschreven.
Privacy
CIP Media gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens, werknemers en ingehuurde
partijen verplichten zich ook daartoe. Wij spelen uw gegevens niet door aan derden. Wel
gebruiken we zogenaamde cookies op onze website (zoals keep me logged in cookies) om de
ervaring van gebruikers op CIP te verbeteren.

