Digitale muziek is veel toegankelijker dan cd’s. In een goed opgemaakte bibliotheek
(metadata) vindt u snel en moeiteloos de muziek die u wilt horen. Bovendien is het plaats
besparend!
Online diensten zijn zeker de moeite waard maar het is lastig zoeken en de
geluidskwaliteit laat vaak te wensen over.
Ondanks de steeds toenemende beschikbaarheid van online muziek zijn catalogi op
legale download sites soms verre van compleet.
Wat misschien nog belangrijker is dat de meeste mensen niet bereid zijn om nogmaals de
(bijna) volle prijs te betalen voor muziek ze voorheen al in CD-formaat gekocht hebben.
Uw eigen cd collectie is een veel beter uitgangspunt om te gaan streamen.
Echter, zelf uw volledige cd-collectie goed converteren (rippen) en de bibliotheek
(metadata) geordend inrichten is een zeer tijdrovend en saai werk.
Fla-ts Ripservice doet het voor u en plaatst uw geripte cd’s op de door u aangeleverde
(interne) hard disk, NAS, USB of andere dragers. Uiteraard helpt Fla-ts u bij de eventueel
nog aan te schaffen hardware
Fla-ts ript in bijna elk gewenst formaat, flac, mp3, wav, enz.
U krijgt een rijke bibliotheek waarmee het gemakkelijk zoeken wordt, afhankelijk van de
apparatuur die u gebruikt.
Standaard worden de volgende metadata aangebracht :
Album | Artist-Album Artist |Track nr. + Title | Genre | Release date | Cover-art …
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Belangrijke opmerkingen:
De te behandelen cd’s moeten proper en in krasvrije toestand zijn en het moeten
originelen zijn, kopieën worden niet aanvaard.
Let op: de muziek files mogen enkel in de familiekring gebruikt worden(1), het is
uw verantwoordelijkheid en plicht als klant van Fla-ts zich daaraan te houden.
Fla-ts verkoopt geen hardware (spelers, harde schijven, usb’s e.d.). Voor aankoop
dient u zich te wenden tot de speciaalzaken van computers of stereo/hifi/highend toestellen.
In uitzonderlijke gevallen zoals beschadigde cd’s kan het voorkomen dat cd’s niet
geconverteerd kunnen worden
Een opdracht van de klant wordt pas aanvaard na ontvangst van door de klant
ondertekende offerte tot bestelling ter aanvaarding
van de algemene voorwaarden | gebruikersverklaring. (zie laatste pagina)
(1) https://economie.fgov.be/nl/themas/intellectueleeigendom/auteursrecht/gebruik-van-beschermde-werken/privekopie-enreprografie

Zeldzame vinyl Lp’s ….. naast het converteren van Cd’s kan je bij
Fla-ts CD Ripservice ook terecht voor het digitaliseren van vinyl
platen.
Prijs op aanvraag.
Nota: Fla-ts maakt gebruik van professionele platenspeler
(Technics), externe analoog naar digitaal omvormer (Nad) en
geregistreerde software voor commercieel gebruik.

Enkele voorbeelden (schermafdruk) van
een streaming/endpoint app.
(Roon app)

USB vervangt meer en meer de CD in auto

Een keuze maken uit 50 cd’s in uw auto is niet eenvoudig en bovendien gevaarlijk om te
doen, zo’n aantal meenemen in uw auto is dan ook eerder uitzonderlijk.
Maar het kan, voor amper € 55 (€1.10* per cd) plaatst Fla-ts die 50 cd’s op een usb.
Op afspraak toon ik u graag vrijblijvend de voordelen van muziek vanaf usb in auto.
Voor meer informatie en/of vrijblijvende offerte :
fla-ts@telenet.be of tel. naar 0496-507404
* Voor klassieke (+0.2) en verzamelcd’s met diverse artiesten wordt een kleine meerprijs
gevraagd vanwege omslachtige metadata / duur van cd’s /uitvoerder-titel per nummer /
inscannen vreemde cover-art …
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Fla-ts zal, voor zover technisch mogelijk, de diensten verlenen overeenkomstig de instructies die hij van de
klant heeft gekregen met betrekking tot het gewenste bestandsformaat en wijze van levering
(Standaard/Premium/Ultimate).
Fla-ts bewaart op geen enkele manier een kopie van de geleverde bestanden/files, de klant is zelf
verantwoordelijk voor het maken van een backup indien hij dit nodig acht.
Fla-ts streeft er naar om voor iedere geconverteerde cd of gedigitaliseerde vinylplaat, cassette of band de
metadata (artiest, album,songtitels, genre, afbeelding van de cover) mee te leveren. De afwezigheid,
onvolledigheid of onjuistheid van metadata is geen argument om Fla-ts in gebreke te stellen.
Fla-ts is niet verantwoordelijk voor schade alleraard, rechtstreekse of onrechtstreekse schade, kosten, die
door gebruik van de muziekfiles zouden ontstaan zijn.
Fla-ts is niet gebonden aan een leveringstermijn.
Fla-ts is niet aansprakelijk bij verlies of schade aan cd’s, vinyl platen, cassettes of banden bij bezorging met
Post, Kiala, TNT, DHL en aanverwante koeriersdiensten.
Fla-ts verkoopt geen hardware (spelers, harde schijven, usb’s e.d.). Voor aankoop dient u zich te wenden
tot de speciaalzaken van computers of stereo/hifi/high-end toestellen.
De klant/opdrachtgever verklaart:
- dat de conditie van de aangeleverde cd’s, vinyl platen, cassettes of banden invloed kan hebben op de
uitvoering van de opdracht en dat onvolledig geconverteerde cd’s of gedigitaliseerde cd’s, vinyl platen,
cassettes of banden
geen tekortkoming van Fla-ts zijn.
- dat hij of zij de aangeleverde cd’s, vinyl platen, cassettes of banden op rechtmatige wijze heeft verkregen
en er eigenaar van is.
- dat het door hem aangeleverde beeld- en/of geluidsmateriaal niet strijdig is met toepasselijke relevante
wet en regelgeving en in het bijzonder dat hij dit materiaal rechtmatig heeft verkregen.
- dat de aangeleverde drager (harde schijf, usb en aanverwanten) vrij zijn van virussen en in
onberispelijke staat verkeren.
- dat de geleverde muziek files enkel in familiekring gebruikt zullen worden (1), het is de
verantwoordelijkheid en plicht van de klant zich daaraan te houden. Fla-ts kan in geen enkel geval
verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor een ander dan bovenvermeld gebruik of voor
enige andere miskenning van deze regelgeving.
Opmerkingen
# In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat bepaalde cd’s, vinyl platen, cassettes of banden niet
kunnen worden geript of gedigitaliseerd, dit zal op geen enkele manier de aansprakelijkheid van Fla-ts in
het gedrang brengen.
# Gezien de aard van het product kunnen geleverde producten door Fla-ts niet teruggenomen worden.
Factuur:
# Bij laattijdige betaling is van rechtswege en na schriftelijke ingebrekestelling een nalatigheidsinterest
verschuldigd van 10% per maand op het nog te betalen saldo.
# Bezwaren tegen de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
# In geval van betwisting is alleen de rechtbank van Brugge bevoegd.
# Fla-ts vraagt geen vooruitbetaling op de bestelling, maar behoudt zich het recht de aangeleverde cd’s en
dragers te behouden tot na de vereffening van de factuur.
Een opdracht van de klant wordt pas aanvaard na ontvangst van door de klant ondertekende
offerte/opdracht ter aanvaarding van de algemene voorwaarden | gebruikersverklaring.
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