Algemene voorwaarden koor Chantastic
Artikel 1 Algemeen
Chantastic is een projectkoor. Het is een project vanuit Zangstudio Arjen Busscher.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op diensten en activiteiten die worden
geleverd en georganiseerd door Zangstudio Arjen Busscher ten behoeve van de deelnemers
aan het koor.
Artikel 2 Doelstelling koor Chantastic
Een projectkoor is gebaseerd op variatie. Binnen iedere afgesproken periode is er een ander
thema. Er wordt gewerkt aan liedjes van een bepaalde muziekstijl of artiest. Na die periode
kun je je weer aanmelden voor een nieuw project met een ander thema. Zo komen alle
stijlen aan bod en wordt het zingen in een koor nooit saai.
Aan het eind van de periode wordt het project afgesloten met een eindpresentatie. De
ervaring leert dat koorleden jaren blijven meedoen. Zo ontstaat een hechte groep waar
nieuwe koorleden zich snel thuis voelen.
Zangervaring en kennis van notenschrift is niet nodig. Plezier in het zingen is het belangrijkst
bij het koor!
Koor Chantastic kent geen politieke, levensbeschouwelijke of godsdienstige grondslag.
Deelname is voor iedereen mogelijk vanaf de leeftijd van 18 jaar.
Artikel 3 Deelname aan het koor
Aanmelding voor het koor is schriftelijk, via het inschrijfformulier of via de website van het
koor. Het inschrijfformulier dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld.
Artikel 4 Verplichtingen koor Chantastic
- Er wordt gedurende de afgesproken periode wekelijks een repetitie verzorgd op een
vast afgesproken middag/ avond, onder leiding van een ervaren dirigent.
- De repetitie vindt plaats in een geschikte repetitieruimte, op een vaste locatie.
- Ieder koorlid ontvangt bij aanvang van het project het benodigde materiaal van de
dirigent. Hetzij digitaal of op papier indien u hiervoor heeft gekozen.
Artikel 4 Verplichtingen koorleden
- Elk koorlid neemt de algemene voorwaarden in acht.
- Het huishoudelijke reglement in acht nemen en de afgesproken gedragsregels.
- Blijk te geven van voldoende motivering door regelmatig op de repetities te
verschijnen en aanwezig te zijn bij het afsluitende optreden.
- Het cursusgeld tijdig te voldoen binnen het aangegeven termijn op de factuur.

Artikel 5 Cursusgeld en betaling
- Koor Chantastic bepaalt per project het aantal repetities en het daaraan verbonden
cursusgeld.
- Het cursusgeld wordt voorafgaand aan het project voldaan via toegestuurde factuur.
- De betalingstermijn bedraagt 7 dagen.
- Voor koorleden die gedurende het project instappen, geldt een andere regeling.
Het cursusgeld wordt dan naar rato berekend.
- Mocht er een situatie plaatsvinden waarbij de dirigent niet in staat is de repetitie te
verzorgen, dan wordt er gezocht naar een alternatieve datum.
- Er wordt bij aanvang van het project een inschrijfformulier ondertekent, waarbij het
koorlid akkoord gaat met onze Algemene voorwaarden en huisregels.
- Gedurende het lopende project is restitutie van het cursusgeld niet mogelijk.
- Bij langdurige afwezigheid door ziekte of zwangerschap, kan overleg plaatsvinden
met de organisatie. Indien nodig kan een individuele regeling getroffen worden voor
bijvoorbeeld een restitutie van het cursusgeld.
Artikel 6 Gebruik van bladmuziek
- De dirigent stelt per project het repertoire vast, maar maakt daarbij gebruik van
ieders ideeën voor nieuwe thema’s en bijpassende liedjes.
- Voorafgaand aan het project ontvangt ieder koorlid het benodigde materiaal voor
het project, bestaande uit bladmuziek en audio-oefenbestanden.
- De bladmuziek dient zelf uitgeprint te worden en wordt meegenomen naar de
repetitie, tenzij u bij inschrijving heeft gekozen voor een papieren versie in een map.
- Tevens is het mogelijk bladmuziek in bruikleen te krijgen van de dirigent, hiervoor
wordt een bedrag afgesproken, inclusief borg. Aan het einde van het project wordt
bij inlevering van het materiaal de borg terugbetaald.
- De bladmuziek is goed leesbaar en op begrijpelijk niveau.
- Met de audiobestanden wordt thuis geoefend.
Artikel 7 Overige bepalingen
- Indien er een geschil ontstaat tussen een koorlid en de organisatie, treden partijen in
overleg teneinde dit geschil uit de weg te ruimen.
- De organisatie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook.
- De organisatie behoudt zich het recht voor om de algemene bepalingen te wijzigen.
- Dat doet niets af aan de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene
voorwaarden.

