
Algemene Voorwaarden

Voorwaarden m.b.t. transacties tussen clienten (voortaan te noemen Deelnemer) en Paul Snoek 
(voortaan te noemen Koorhuys), bij KvK bekend onder de bedrijfsnaam Paul Snoek met nummer 
32156850, waaronder Koorhuys, PS-Afscheidsceremonies en Coachingspraktijk de Opkamer,  
allen gevestigd te aan de Wakkerendijk 258, 3755DL in Eemnes, Nederland. 
Gedeponeerd bij de KvK te Amersfoort op 4 januari 2021. 

Koorprojecten: 

Deelnemer schrijft zich in via de website voor de gestelde datum en verplicht zich daarmee de 
gestelde deelnemersbijdrage te voldoen, op uitnodiging van het Koorhuys per mail.  

Annulering vanuit de deelnemer is kosteloos mogelijk tot 2 weken voor aanvang van de eerste 
bijeenkomst van het betreffende project en dient per mail te geschieden. 

Bij annulering vanuit de deelnemer binnen 2 weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst van 
het betreffende project is er een betalingsverplichting en geen recht op restitutie. 

Annulering van een project is vanuit het Koorhuys ten alle tijden mogelijk, de organisatie zal dan 
eerst een alternatieve datum voor het project aanbieden, als dat een mogelijkheid is. 

Als de deelnemer op de alternatieve data redelijkerwijs niet zal kunnen deelnemen, heeft de 
deelnemer recht op 100% restitutie, tenzij er werd gecanceld door overmacht of ziekte. 

Als het project moet worden gecanceld door overmacht of ziekte, binnen 2 weken voor aanvang 
van de eerste bijeenkomst, is er recht op 50% restitutie van de deelnemersbijdrage als 
verplaatsing van het project of vervanging van de begeleiding redelijkerwijs onmogelijk blijkt.


Het Koorhuys behoudt zich het recht om tussentijds wijzigingen aan te brengen aan de inhoud en 
de vorm van een project, als daar gegronde redenen (organisatorisch en/of artistiek) voor zijn.  

De deelnemer ontvangt eventueel materiaal via een link om zelf te printen, de deelnemer verplicht 
zich het materiaal alleen in te zetten voor het betreffende project.


Koorevents:

Deelnemer schrijft zich in via de website voor de gestelde datum en verplicht zich daarmee de 
gestelde deelnemersbijdrage te voldoen, op uitnodiging van het Koorhuys per mail.  

Annulering vanuit de deelnemer is kosteloos mogelijk tot 2 weken voor het event, per mail. 

Bij annulering vanuit de deelnemer binnen 2 weken voor het event is er geen recht op restitutie. 

Annulering van een event is vanuit het Koorhuys ten alle tijden mogelijk, het Koorhuys zal dan 
eerst een alternatieve datum voor het event aanbieden. Als de deelnemer op de alternatieve 
datum redelijkerwijs niet zal kunnen deelnemen, is er recht op 100% restitutie.


Het Koorhuys behoudt zich het recht om tussentijds wijzigingen aan te brengen aan de inhoud en 
de vorm van een event, als daar gegronde redenen (organisatorisch en/of artistiek) voor zijn.  

De deelnemer ontvangt eventueel materiaal t.b.v. het event, de deelnemer verplicht zich het 
materiaal alleen in te zetten voor het betreffende event.




Koorreizen:

 
Deelnemer schrijft zich in via de website voor de gestelde datum en verplicht zich daarmee de 
gestelde deelnemersbijdrage te voldoen, op uitnodiging van het Koorhuys per mail. In het geval 
van vliegreizen kan het Koorhuys om een aanbetaling van 25% verzoeken. 

Het Koorhuys bericht ten laatste 8 weken voor vertrek of de reis doorgang kan vinden, bij 
voldoende deelnemers en in een werkbare samenstelling. Hierop volgt een betalingsverzoek voor 
(het restant van) de deelnemersbijdrage per mail. 

Annulering vanuit de deelnemer is kosteloos mogelijk tot 8 weken voor vertrek m.u.v. een 
eventuele aanbetaling (bij vliegreizen) en dient per mail te geschieden. 

Bij annulering vanuit de deelnemer binnen 8 weken voor vertrek is er recht op 50% restitutie. 

Bij annulering vanuit de deelnemer binnen 4 weken voor vertrek is er geen recht op restitutie. 

De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een annuleringsverzekering. Het 
Koorhuys zal de benodigde factuur en een bewijs van annulering verstrekken. 

Annulering van een koorreis is vanuit het Koorhuys ten alle tijden mogelijk, het Koorhuys zal dan 
eerst een alternatieve datum voor de zangreis aanbieden of vervanging organiseren. Als de 
deelnemer op de alternatieve data redelijkerwijs niet zal kunnen deelnemen, heeft de deelnemer 
recht op 100% restitutie, tenzij de reis werd gecanceld door overmacht of ziekte. 

Als de reis tot 6 weken voor vertrek moet worden gecanceld door overmacht of ziekte en 
verplaatsing of vervanging is redelijkerwijs niet mogelijk, heeft de deelnemer recht op 100% 
restitutie m.u.v. een eventuele aanbetaling (bij vliegreizen). 

Als de reis binnen 6 weken voor vertrek moet worden gecanceld door overmacht of ziekte en 
verplaatsing of vervanging is redelijkerwijs niet mogelijk, heeft de deelnemer recht op 50% 
restitutie inclusief een eventuele aanbetaling (bij vliegreizen). 

Als er tijdens de reis door overmacht veranderingen moeten worden aangebracht aan het 
programma, de reisduur, de vorm of de inhoud van de reis, is het Koorhuys in geen geval 
verantwoordelijk voor de mogelijke kosten of ongemakken die daaruit voortvloeien. 

Het Koorhuys is niet verantwoordelijk voor letsel van deelnemers en/of diefstal van of schade aan 
eigendommen van deelnemers tijdens de koorreis en bijbehorende bijeenkomsten. 

Het Koorhuys behoudt zich het recht om tussentijds wijzigingen aan te brengen aan de inhoud en 
de vorm van een koorreis, als daar gegronde redenen (organisatorisch en/of artistiek) voor zijn.  

De deelnemer ontvangt eventueel materiaal via een link om zelf te printen, de deelnemer verplicht 
zich het materiaal alleen in te zetten voor de betreffende koorreis en bijbehorende repetities.


Algemeen:

De deelnemer verplicht zich te onthouden van het ongevraagd plaatsen van beeld en 
geluidsmateriaal van andere deelnemers op social media en andere openbare locaties. 

De deelnemer verplicht zich te houden aan de huisregels die gelden op de locatie die werd 
gekozen voor het betreffende project, event of tijdens koorreizen.



