
 

Voorwaarden: 

Doneren via sms 

Er zijn verschillende manieren om Muziekids per SMS te steunen, met een eenmalige gift bijvoorbeeld,  
of via een sms-abonnement. Lees hieronder de mogelijkheden door. 
 

Gebruik sms-nummer - 4333 

Branchevereniging Goede doelen Nederland (GDN) heeft Geef-sms opgericht om duidelijkheid te creëren 
voor de goede doelen-sector ten aanzien van sms-diensten.  
 
GDN heeft onderhandeld met providers over de afdracht die goede doelen krijgen voor ontvangen sms’jes, 
zodat er zoveel mogelijk geld naar het goede doel gaat. Om fondsenwerving via SMS-nummers zo 
algemeen en zo duidelijk mogelijk te houden is ervoor gekozen om dit te koppelen aan één sms-nummer, 
het nummer 4333.  
 
Daarom gebruikt Muziekids alleen 4333 voor een sms-gift. Het bedrag dat we ontvangen per sms verschilt 
per telecomprovider, meer informatie is te vinden op Geef-sms. 
 

Eenmalig sms-en 

Wil je ons steunen met een eenmalig bedrag, dan kun je kiezen uit de volgende opties: 
* Steun Muziekids met €3,- sms: MUZIEKIDS naar 4333 
 
 

Sms-abonnement 

Muziekids maakt ook gebruik van sms-abonnementen. Er bestaan 2 soorten abonnementen: een regulier 
sms-abonnement en een 'skip' sms-abonnement. Hieronder worden beide soorten abonnementen 
beschreven. 
 
Hiermee kan iemand Muziekids structureel steunen via zijn/haar mobiele telefoon. Maandelijks wordt dan 
door de operator een x bedrag toegevoegd op de telefoonrekening. Dit bedrag wordt pas geïncasseerd als 
het verrekend is op de telefoonrekening van de giftgever. Wanneer het bedrag is geïncasseerd kan het 
bedrag niet meer gestorneerd worden. Prepaid kaarten zijn uitgesloten van SMS-abonnementen. 

* Steun Muziekids voor €3,- per maand en sms: MUZIEKIDS AAN naar 4333. Met dit abonnement bepaal 
je per maand of je wilt doneren of niet.  

 

 

http://www.geef-sms.nl/
http://www.geef-sms.nl/


 

 

 

 

Hoe werkt het? 

Maandelijks wordt het bedrag waarvoor je je hebt aangemeld betaald via je telefoonrekening. Wanneer je 
telefoonrekening is geïncasseerd kan het bedrag niet meer gestorneerd worden. Prepaidkaarten zijn 
uitgesloten van sms-abonnementen.  

 

Aanmelden bij een sms-abonnement 

Je kunt je aanmelden voor een sms-abonnement door Muziekids plus ‘aan’ te sms’en naar 4333.  
Dus: MUZIEKIDS aan naar 4333. Vervolgens ontvang je onderstaand bevestigingsbericht: 
Meld je aan voor de Muziekids abonnementsdienst, Sms Muziekids OK naar 4333 (Ex per maand).  
Meer info http://www.muziekids.nl/sms.  
 

Muziekids zal sms-abonnees niet nabellen voor andere producten of diensten, tenzij je zelf hebt 
aangegeven dat je dat graag wilt. 

 

Afmelden van een sms abonnement 

Je kunt op elk moment weer stoppen met een sms-abonnement. Dit kan door MUZIEKIDS UIT te sms-en 
naar 4333. Je krijgt dan het volgende uitschrijvingsbericht: Je bent afgemeld voor de Muziekids 
abonnementsdienst.  
 

Sms-abonnement 'skip' 

Naast het reguliere sms-abonnement kun je ook voor een skip-abonnement kiezen. Dat betekent dat jij per 
maand bepaalt of het bedrag die maand ook afgeschreven wordt.  
 
 

Hoe werkt het? 

Omdat niet elke maand hetzelfde is, wil je graag controle hebben over je uitgaven. Het skip-abonnement 
geeft je dat. Aanmelden gaat op dezelfde manier als bij het reguliere sms-abonnement. Zodra je je 
aanmeldt wordt het bedrag voor de eerste keer afgeschreven. Elke maand krijg je vervolgens een sms’je 
met de vraag of het bedrag deze maand ook afgeschreven kan worden. Komt het je een keer niet uit, dan 
kun je: MUZIEKIDS SKIP sms-en naar 4333 (gratis sms). Er wordt die maand dan géén geld 
afgeschreven. Doe je niets, dan wordt na 24 uur het maandbedrag geïncasseerd via je telefoonrekening. 
 

Voorwaarden: 

* voor het afsluiten van een abonnement door iemand jonger dan 16 jaar, is toestemming van de ouders of 
wettelijk vertegenwoordigers nodig 

* Muziekids is niet aansprakelijk voor enige schade direct en/of indirect die voortvloeit uit het wijzigen of 
beëindigen van de sms-acties van Muziekids. 
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