ALGEMENE VOORWAARDEN GROOTKOOR PROJECTEN
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die u met
Grootkoor Projecten afsluit. Voordat u zich opgeeft voor een koorproject is het
belangrijk om deze goed door te lezen. Door u aan te melden geeft u aan met de
algemene voorwaarden akkoord te gaan.
Algemeen
Grootkoor Projecten is een projectkoor. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op diensten en activiteiten die worden geleverd en georganiseerd door
Grootkoor Projecten ten behoeve van de deelnemer aan het koor.
De start van een nieuw koorproject en repetitiedata staan op onze website vermeld. In
de meeste gevallen start een nieuwe koorproject in augustus/september en in
januari/februari. Een koorproject bestaat uit 4 tot 6 koorrepetities met als afsluiting een
concert. Er geldt altijd een minimumaantal deelnemers voor het starten van het
koorproject. Wordt het minimum aantal deelnemers niet gehaald dan wordt een
alternatief aangeboden.
Grootkoor Projecten behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie voor de
repetities en concerten te veranderen.
Grootkoor Projecten kent geen politieke, levensbeschouwelijke of godsdienstige
grondslag. Deelname is voor iedereen mogelijk vanaf de leeftijd van 18 jaar.
Deelname
Inschrijven voor een koorproject kan gedurende het gehele jaar via www.grootkoor.nl
De deelnamekosten van € 60 p.p. dient contant te worden voldaan tijdens de eerste
repetitie van een nieuw koorproject.
Uitschrijving
Een deelnemer die binnen zeven dagen na de eerste repetitie besluit zich terug te
trekken heeft recht op teruggave van een gedeelte van het projectbedrag. Opzeggen
kan men per e-mail aan zing@grootkoor.nl doen en het koorboek + studie-cd retour te
sturen naar Grootkoor Projecten, Postbus 275, 9200 AG in Drachten.
Vanaf de tweede repetitie heeft de deelnemer geen recht meer op terugbetaling van
een gedeelte van het projectbedrag, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn.
Verplichtingen koorleden
Elk koorlid neemt de algemene voorwaarden, de afgesproken gedragsregels en privacyverklaring in acht.
Verhinderd
Mocht er een situatie plaatsvinden waarbij de dirigent niet in staat is de repetitie te
verzorgen, dan wordt er gezocht naar een alternatieve datum. Bij verhindering is het
mogelijk om bij een ander Grootkoor koorrepetities in te halen.
Grootkoor Projecten kan besluiten een koorzanger(es) de toegang tot de repetities en
het concert te ontzeggen, bijvoorbeeld bij ernstig wangedrag of dat men te weinig
repetities heeft bijgewoond.

Koorboek & Studiemateriaal
De bladmuziek is goed leesbaar, keurig gedrukt en samengebonden tot een koorboek. Zorg ervoor dat het koorboek netjes blijft, niet oprolt of dubbel vouwt. Al het
zang- en studiemateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden
gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar
gemaakt.
Koorkleding
Het Grootkoor is herkenbaar aan de koorkleding die voor iedereen verplicht is en zorgt
voor een professionele uitstraling tijdens de concerten. De dames dragen een effen
zwarte broek of rok met een witte bloes, met daarop de koorsjaal. De heren dragen
een donker kostuum met een wit overhemd en de koorstropdas. De design sjaals en
stropdassen zijn tijdens de repetities te koop voor de prijs van € 18,-.
Beeldmateriaal en aansprakelijkheid
U geeft hierbij toestemming om Grootkoor beeldmateriaal, waar koorleden op voorkomen, te gebruiken voor Grootkoor TV, redactionele of promotionele doeleinden.
Het is niet toegestaan tijdens koorrepetities en concerten filmopnames te maken en/of
opnames op YouTube/Facebook te plaatsen.
Gegevens
Wanneer u zich inschrijft voor Nieuwsbrief, dan gaat u ermee akkoord dat we uw email adres in ons nieuwsbrieven bestand opslaan. Het is te allen tijde mogelijk om u
uit te schrijven voor de nieuwsbrieven. In ons Privacy Statement kunt u meer lezen
over de beveiliging van deze gegevens.
Aansprakelijkheid
Grootkoor Projecten kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal, of
beschadiging van eigendommen van koorleden. Het betreden van de zanglocaties is
geheel op eigen risico.
Overmacht
Inmiddels raakt het coronavirus vrijwel iedereen. Crisissituaties zijn gelukkig de
uitzondering, en niet de regel. Slechts zelden in de geschiedenis komt het voor dat
de overheid maatregelen oplegt die verdergaan dan de huidige. Bij het niet doorgaan
van een koorproject en concert kunnen wij de deelnamekosten niet restitueren. Er is
dan sprake van overmacht. De wet bepaalt in artikel 6:75 BW, dat je in geval van
overmacht geen schade hoeft te vergoeden. Grootkoor Projecten gaat is dit geval het
koorproject opschorten.
Grootkoor Projecten behoudt zich het recht voor om de algemene bepalingen te
wijzigen.

