
Voorwaarden voor BookBeat Student 
 
 

1. Algemeen 

BookBeat’s aanbieding voor studenten BookBeat Student (de "Studenten aanbieding") wordt door 

BookBeat aangeboden in overeenstemming met BookBeat's Algemene Voorwaarden en deze 

Voorwaarden voor BookBeat Student. Voor de volledige voorwaarden die van toepassing zijn op 

jouw BookBeat-abonnement (bijvoorbeeld met betrekking tot prijs- en voorwaardenwijzigingen, 

stopzetten, recht op terugtrekken en klachten, etc.) raden wij je aan om de gehele Algemene 

Voorwaarden van BookBeat te lezen, ter aanvulling op deze Voorwaarden voor BookBeat Student. 

 
Je hebt de mogelijkheid om gebruik te maken van de Studenten aanbieding nadat je je hebt 

geregistreerd voor een BookBeat Basis abonnement en je jezelf hebt geverifieerd als student. Het 

verifiëren als student moet in overeenstemming met de geschiktheidsvereisten en de 

verificatieprocedure zoals beschreven hieronder. Je kunt de Studenten aanbieding altijd activeren, 

ongeacht of je een nieuwe gebruiker bent of al een actief BookBeat Basic abonnement hebt. 

 
Door de Student aanbieding te activeren accepteer je BookBeat's Algemene Voorwaarden en deze 

Voorwaarden voor BookBeat Student. 

 

 
2. 2. Geschiktheid 

 
Om gebruik te maken van de Studenten aanbieding moet je minimaal 18 jaar of ouder zijn en 

ingeschreven zijn bij een academische en geaccrediteerde instelling voor hoger onderwijs 

("Geschiktheidsvereisten"). 

 
Om de Studenten aanbieding te activeren, moet je jezelf verifiëren als student door informatie te 

verstrekken. Denk hierbij aan je naam, geldige onderwijsinstelling, e-mailadres, geboortedatum of 

andere documenten die gebruikt worden om te beoordelen of je recht hebt op de Studenten 

aanbieding ("Verificatie"). Na goedkeuring van de verificatie, ontvang je een bevestigingsmail en 

wordt de Studenten aanbieding geactiveerd op je account vanaf de volgende betaalperiode van de 

maand. 

 
BookBeat gebruikt SheerID, een betrouwbare derde partij, om te verifiëren of je voldoet aan de 

voorwaarden om gebruik te maken van de Studenten aanbieding. BookBeat behoudt het recht om 

zelf te bepalen of je al dan niet een gekwalificeerde student bent. SheerID slaat alleen de informatie 

op die nodig is om te verifiëren of je in aanmerking komt voor de Studenten aanbieding. BookBeat 

slaat de informatie die nodig is om de verificatie uit te voeren niet op. Zie het 

persoonsgegevensbeleid van SheerID voor meer informatie over hoe SheerID je persoonsgegevens 

verwerkt. 



3. Prijs 

 

Met de Studenten aanbieding heb je toegang tot een BookBeat Basic abonnement voor een lagere 
prijs dan de reguliere prijs zoals vermeldt op BookBeat’s website. De Studenten aanbieding wordt 
daarom alleen toegepast na een goedgekeurde verificatie. Let op dat de Studenten aanbieding je 
alleen korting geeft op de maandelijkse abonnementsprijs voor BookBeat Basic en niet op de andere 
abonnementen van BookBeat, zoals het Premium en Unlimited abonnement. Je kunt altijd 
overstappen naar een van deze andere abonnementen van BookBeat, zonder je huidige account te 
annuleren, maar dan betaal je wel de reguliere aangegeven prijzen zoals vermeldt op BookBeat's 
website. 

 

De Studenten aanbieding is alleen van toepassing op de prijs van het reguliere abonnement voor 
BookBeat Basic en er wordt geen korting toegepast op de kosten van extra profielen die je aan je 
abonnement kunt toevoegen. De Studenten aanbieding kan ook niet gecombineerd worden met 
andere kortingen of aanbiedingen 

 
4. Overige voorwaarden 

 
(a) De studenten aanbieding kan per gebruiker voor 3 periodes worden geactiveerd. De periode 

loopt 12 maanden vanaf de datum dat je je abonnement hebt geactiveerd. Je komt in aanmerking 

voor de studenten aanbieding gedurende maximaal 3 jaar vanaf de eerste activeringsdatum, mits je 

gedurende de gehele periode voldoet aan de voorwaarden. 

 
(b) De verificatie is geldig voor 12 maanden. Dit betekent dat je jezelf één keer per jaar opnieuw 

moet verifiëren als student om aan te tonen dat je nog steeds voldoet aan de voorwaarden en om 

een nieuwe Aanbiedingsperiode te activeren. Als je je niet opnieuw verifieert vóór de laatste dag van 

de huidige Aanbiedingsperiode, verandert de prijs van je abonnement automatisch naar de reguliere 

prijs voor BookBeat Basic als je je abonnement niet op tijd hebt opgezegd. 

 
(c) Als je het abonnement tijdens een aanbiedingsperiode opzegt, vervalt de  studenten 

aanbieding. Als je je geannuleerde abonnement opnieuw activeert en als je nog binnen de 

aanbiedingsperiode valt, kun je via BookBeat de studenten aanbieding opnieuw activeren voor 

het resterende deel van je aanbiedingsperiode. De aanbiedingsperiode is 3 jaar vanaf de eerste 

activeringsdatum. 

 
(d) Wanneer je niet langer voldoet aan de Voorwaarden (bijvoorbeeld wanneer je bent afgestudeerd 

of om een andere reden bent gestopt met studeren), zal je abonnement gewoon doorlopen. De 

reguliere prijs voor BookBeat Basic wordt dan in rekening gebracht wanneer de huidige 

Aanbiedingsperiode afloopt, en indien je je abonnement niet op tijd hebt opgezegd. 

 
(e) Je kunt je abonnement te allen tijde opzeggen door in te loggen op je BookBeat-account en de 

instructies op de Accountpagina te volgen. 

 
(f) De Studenten aanbieding is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of geactiveerd voor 

andere gebruikers dan jijzelf. 

 
(g) BookBeat heeft het recht om de Studenten aanbieding te allen tijde en om welke reden dan ook 

te wijzigen, beëindigen of niet langer te verstrekken. Bij beëindiging van de Studenten aanbieding 

heeft BookBeat geen verplichting om additionele Studenten aanbiedingen aan te bieden. Als je een 

Aanbiedingsperiode hebt geactiveerd, vervalt je abonnement zoals gebruikelijk bij het beëindiging 



van de Studenten aanbieding, maar wordt de reguliere prijs voor BookBeat Basic in rekening 

gebracht wanneer de huidige betalingsperiode is verstreken als je het abonnement niet op tijd hebt 

opgezegd. 

 
(h) BookBeat heeft het recht om een Aanbiedingsperiode onmiddellijk te beëindigen en een 

geactiveerde Studenten aanbieding in te trekken als BookBeat vermoedt dat je een van deze 

voorwaarden hebt geschonden. 

 
5. Contact 

BookBeat AB, een Zweedse naamloze vennootschap (ondernemingsnummer: 556560-4583, BTW- 

nummer: SE 556560458301) te Sveavägen 56, 111 34 Stockholm, biedt deze Studenten aanbieding 

aan. Om in contact te komen met onze klantenservice, kun je een e-mail sturen naar 

support@bookbeat.com. Andere vragen kunnen worden gericht aan info@bookbeat.com of aan ons 

adres BookBeat AB, Box 3159, 103 63 Stockholm, Zweden. 
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