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Elisabeth is er (mede) ten dienste van het missionaire en pastorale werk! Vanuit deze gedachte zet 

een collectieve afnemer zich in om mensen (zowel kerkleden als niet-kerkleden) te betrekken bij het 

geloof in Jezus Christus/de kerk.  

 

 

Voorwaarden thema-abonnement Elisabeth 2021 
 

Thema-abonnement 

Het thema-abonnement van Elisabeth bevat 8 edities per jaar. De edities zijn vastgesteld door de 

uitgever, Royal Jongbloed. Hiervan kan niet afgeweken worden.  

U bent een collectieve afnemer als u minimaal een jaar lang een vast aantal van 50 exemplaren of 

meer afneemt van deze 8 edities. De edities zijn gelijkelijk over het jaar verdeeld. Het jaar gaat in op 

moment van het aangaan van het abonnement. U ontvangt elk jaar een afleverschema. Hierin staat 

wanneer de edities geleverd worden en met welk thema. 

 

Pasen, Pinksteren en Kerst 

Het is mogelijk om van de paas-, pinkster- en kersteditie meer te bestellen dan uw vaste afname.  

Hiervoor ontvangt u ruim van tevoren bericht met de mogelijkheid tot bestellen. Bovendien is er bij 

de kerst- en paaseditie mogelijk om een eigen tekst op de achterpagina te laten drukken. Hiervoor 

worden extra kosten in rekening gebracht. 

  

Tarieven en facturatie 

De tariefbepaling vindt plaats volgens een door de uitgever vastgestelde staffel. De collectieve 

afnemer geeft een penningmeester op. Deze ontvangt na elke editie een factuur. Aangezien het 

abonnement 8 edities in het gehele jaar bevat, zal het voorkomen dat er enkele maanden in het jaar 

geen factuur wordt verzonden. Facturatie vindt bij voorkeur plaats via automatische incasso of per e-

mail.  

 

Aflevering 

De levering wordt bezorgd op een door de collectieve afnemer op te geven afleveradres. Dit adres 

wordt in het vervolg aangegeven als ‘hoofdverspreider’. De hoofdverspreider zorgt zo nodig voor de 

verdere verdeling van de aangeleverde exemplaren van Elisabeth naar de individuele verspreiders. 

Royal Jongbloed  (uitgever van Elisabeth) is niet verantwoordelijk voor de verspreiding. 
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Als een hoofdverspreider wegens vakantie of anderszins de bladen niet in ontvangst kan nemen, 

zorgt deze zelf voor een vervanger. Het adres van de vervanger dient tenminste acht weken van 

tevoren bekend te zijn bij de abonneeservice, waarbij u aangeeft gedurende welke periode dit adres 

gebruikt kan worden. 

 

Mutaties 

Als er adressen wijzigen (o.a. penningmeester, hoofdverspreider) dient u dit acht weken van tevoren, 

bij voorkeur per e-mail of schriftelijk, door te geven aan de abonneeservice van Elisabeth. 

 

Aantallen 

Wijzigingen in het aantal exemplaren kunt u na het eerste jaar per half jaar per e-mail of schriftelijk 

doorgeven aan de abonneeservice. Wijzigingen in aantal moeten dus vóór 1 januari of 1 juli binnen 

zijn.  

 

Beëindiging van de collectieve afname 

Een collectieve overeenkomst wordt elk jaar automatisch verlengd voor een periode van 1 jaar.  Na 

het eerste jaar is het mogelijk om het abonnement maandelijks op te zeggen. Dit kunt u per e-mail of 

schriftelijk doorgeven aan de abonneeservice. Jongbloed houdt zich het recht voor om lezers te 

benaderen voor een persoonlijk abonnement.  

 

Klachten 

Controleer direct na ontvangst het aantal en de conditie van de bladen. Als dit niet in orde is, meldt u 

dit zo spoedig mogelijk bij de abonneeservice van Elisabeth. Beschadigde exemplaren hoeven niet 

teruggestuurd te worden.  

 

Vergoeding 

Het thema-abonnement kan een reden voor uw leden zijn om financieel extra bij te willen dragen. 

Het staat de collectieve afnemer vrij om ontvangers om een gift te vragen t.b.v. de commissie/kerk.   

 

 

 

 

  


