
Algemene voorwaarden Happy Voice 

Algemeen 
Voordat een persoon of organisatie een overeenkomst met happy Voice aangaat, hetzij 
mondeling of schriftelijk, dient deze persoon of organisatie kennis te nemen van de algemene 
voorwaarden. Met het aangaan van de overeenkomst verklaart de persoon of organisatie 
akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. 

Tarieven voor private personen zijn inclusief BTW. De tarieven voor bedrijven en andere BTW 
plichtige organisaties zijn exclusief BTW. 

Happy Voice is bevoegd tot het maken en publiceren van foto, video- en audio materiaal van 
activiteiten, ten behoeve van promotionele activiteiten. Tenzij hierop expliciet en schriftelijk 
(brief of e-mail) bezwaar op is aangetekend. 

Happy Voice is niet aansprakelijk voor schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en 
goederen van een ieder alsmede voor lichamelijk letsel opgelopen tijdens zanglessen, 
workshops en andere activiteiten. 

Individuele zanglessen 
Happy Voice is bevoegd om Individuele zanglessen die korter dan 24 uur voor aanvang worden 
afgezegd, in rekening te brengen. 

De lessen beginnen en eindigen op de afgesproken tijd, ook wanneer de leerling te laat is. 

Wanneer een zanglespakket tussentijds beëindigd wordt, zal er geen restitutie van het lesgeld 
plaatsvinden. 

Een zanglespakket is persoonlijk en kan niet door een andere persoon worden overgenomen. 

Workshops 
Happy Voice is bevoegd om workshops die korter dan 7 dagen voor aanvang worden afgezegd, 
in rekening te brengen. Indien er na afzegging een vervang(st)er voor de vrijgekomen plek 
wordt gevonden, kan Happy Voice hier van afwijken. Aan dit laatste kunnen geen rechten 
ontleent worden. 

Happy Voice Choir 
De contributie voor het Happy Voice Choir verschilt per maand en is afhankelijk van het aantal 
repetities in de desbetreffende maand. Het betreft een abonnement, waarbij het niet relevant 
is of het koorlid al dan niet aanwezig is geweest. In de eerste maand van het lidmaatschap, is 
het koorlid alleen de repetities verschuldigd waar hij of zij aanwezig is geweest. De 
probeeravond is uiteraard gratis. 


