Algemene voorwaarden Huiskamerconcerten
Algemeen

1.	Dit reglement is bindend voor alle deelnemers aan de individuele en huiskamerconcerten van
De Lachende Zon, theater van de zintuigen.
2.	Het seizoen loopt van 1 september tot 1 juni

Aanmelding

3.	Aanmelden voor de huiskamerconcerten kan uitsluitend door een brief per post of een e-mail te
versturen naar info@delachendezon.nl, of via het reserveringsformulier op de website.
4.	Bij aanmelding voor een huiskamerconcert geeft men aan het gehele seizoen te volgen.
5.	De aanmelding voor de huiskamerconcerten wordt jaarlijks automatisch verlengd, tenzij men één
maand vooraf kenbaar maakt zich te willen uitschrijven.
6.	Aanmeldingen, toelating en deelname zijn persoonsgebonden en kunnen niet op andere personen
worden overgedragen.

Kosten

7.	De kosten zijn € 7,50 per persoon bij een groep vanaf 6 personen. Als de groep uit minder personen
bestaat wordt € 45,- gedeeld door het aantal personen. De prijs voor individuele concerten
en muzieklessen bedraagt tussen de € 15,- en € 20,- per keer. De kosten voor een eenmalig
huiskamerconcert zijn € 175,-. Indien gewenst kunnen we de deelnemers individueel factureren.’
Alle prijzen zijn inclusief reiskosten en BTW.

Betaling, annulering, restitutie

8.	Een verzoek tot uitschrijving voor de huiskamerconcerten dient altijd één maand vooraf per e-mail te
worden ingediend op info@delachendezon.nl.
9.	Indien een client op een tijdstip na aanvang van de concertreeks alsnog deelneemt, wordt het
cursusgeld evenredig in rekening gebracht, vanaf het eerst gevolgde concert.
10. Alleen in zeer bijzondere gevallen wordt ontheffing van betaling verleend. Men moet hierbij denken
aan bijvoorbeeld een langdurige ziekte of een verhuizing. Een verzoek hiertoe kunt u per post of per
e-mail indienen bij de directie.
11.	Als een muzikant ziek of afwezig is, wordt dit concert ingehaald of niet in rekening gebracht.
12.	De facturen worden achteraf verstuurd.
13.	U ontvangt twee maal per jaar een factuur voor de huiskamerconcerten. De eerste eind december de
tweede eind mei.
14.	Bij wanbetaling wordt de openstaande vordering aan een incassobureau overgedragen, De kosten
van incassering zijn voor rekening van de betaalplichtige. Bij de tweede herinneringsfactuur brengen
wij € 25,- administratiekosten in rekening.
15. Voor informatie kunt u zich wenden tot de administratie: info@delachendezon.nl, telefoon
06 - 22 05 88 44.

Contactgegevens

VOF De Lachende Zon, theater van de zintuigen
Kloosterstraat 20 b, 5366 BH Megen
Telefoon 06 - 22 05 88 44
info@delachendezon.nl

www.delachendezon.nl

