
 
 
 
 
 
 
Algemene voorwaarden Kinderkoor V-Kids 2021  
 
 

1. Je meldt je aan voor het gehele V-Kids Kinderkoor traject. Bestaande uit wekelijkse repetities tot de 
cd-opnames, fotoshoot, podium repetities en einduitvoering. 

2. Dit traject duurt tot eind 2021. Tussentijds afmelden is niet mogelijk.  
3. De kosten van V-Kids bedragen 717,27 per jaar. Tot en met december 2021 biedt de Gemeente 

Vught de mogelijkheid om slechts voor 300,- deel te nemen aan het volledige traject. 
4. Afmelden voor het traject na 1 april 2021 brengt kosten met zich mee á 65,21 euro per maand. 
5. Over tijdelijke langdurige uitval door onmacht of ziekte worden schriftelijk afspraken gemaakt. Je 

dient ons dit wel binnen twee weken te melden zodat we hier rekening mee kunnen houden. 
6. Na het uitblijven of het stoppen van betaling, zonder dat de contractnemer tijdig en/of op de juiste 

wijze heeft opgezegd, behoudt MusiCare aanspraak op betaling van het verschuldigde lesgeld.  
MusiCare houdt zich het recht voor om deze geldvordering, al dan niet vermeerderd met de 
mogelijke bijkomende kosten, via buiten gerechtelijke procedure te incasseren.  

7. De opdrachtnemer, MusiCare, mag de overeenkomst alleen tussentijds opzeggen wanneer daar 
gewichtige redenen voor zijn, zoals te bezien in het Burgerlijk wetboek. Hierbij geldt ook een 
opzegtermijn van een maand, tenzij anders schriftelijk of mondeling afgesproken.  

8. De overeenkomst eindigt direct wanneer: 1. De contractnemer overlijdt. 2. MusiCare failliet is 
verklaard of surseance van betaling is verleend. 3. De veiligheid van de contractnemer of van 
MusiCare niet langer is gewaarborgd.   

9. De contractnemer en MusiCare zorgen er samen voor dat er veilig gewerkt wordt. MusiCare is niet 
aansprakelijk voor schade aan lesmateriaal, instrumenten of accessoires van de student als deze 
het gevolg is van onachtzaamheid of nalatigheid van de student in en rondom de lesruimte. Overige 
aansprakelijkheid heeft een maximum van 250 euro per incident.  

10. MusiCare hanteert geheimhouding van hetgeen met betrekking tot de persoon van de contractnemer 
en diens leefomgeving ter kennis komt, behalve wanneer de informatie noodzakelijk is voor de 
uitvoering van deze overeenkomst, het verrichten van de werkzaamheden in het kader van goede 
begeleiding en het garanderen van een veilige werkomgeving.   

11. Uiterlijk september 2021 worden de data van de podium repetities en einduitvoering bekend 
gemaakt. 

12. Niet iedereen kan of wil een solo zingen, niet iedereen kan of wil dansen. We zorgen dat iedereen 
een plek krijgt waar hij/zij zelf blij mee is en waarvan Team V-Kids vindt dat deze rol het beste past.  

13. Met deze aanmelding geeft u ook toestemming voor het gebruik van beeldend promotiemateriaal 
zoals foto's en video welke worden gebruikt om het V-Kids koor onder de aandacht te brengen in de 
media. 

14. MusiCare communiceert alle belangrijke ontwikkelingen en informatie over de repetities middels de 
digitale nieuwsbrief. De nieuwsbrief wordt gemiddeld 1 keer per maand gestuurd. Wanneer u deze 
niet wenst te ontvangen kunt u zich uitschrijven en bent u zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen 
van deze informatie. Specifiek voor V-Kids communiceert MusiCare via Whatsapp en de V-Flits 
(mail).  


