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1. ALGEMEEN

Voice.Academy organiseert activiteiten met educatief karakter, met betrekking tot zingen en/of de 
stem.  Mogelijke vormen van deze dienstverlening zijn activiteiten zoals zangles, workshops, vocal 
coaching, jury, wedstrijden en masterclasses.  Deze lijst is niet exhaustief.

2. GEGEVENS

Voice.Academy is een merk en organisatie van:

Stroobants Antonia & Partners BVBA
Markt 10
3980 TESSENDERLO
BTW BE 883 727 111

E-mail: info@voice.academy
Website: www.voice.academy

3. AUTEURSRECHT en MERKENRECHT

Zowel de merknaam Voice.Academy als het logo hierboven vermeld zijn beschermd.

Voice.Academy bouwt actief een bibliotheek uit.  Er wordt dus altijd gewerkt met originele 
partituren.  Als dit uitzonderlijk niet gebeurt, draagt de deelnemer aan de activiteit hiervoor de 
verantwoordelijkheid.

4. PRIVACY

Voice.Academy respecteert de privacywet- en regelgeving.  Databases met gegevens van 
deelnemers van activiteiten dienen uitsluitend voor intern gebruik, en zullen nooit aan derden 
worden overgemaakt.  Op eenvoudig verzoek kan u uw gegevens inkijken, of verzoeken ze te 
wijzigen of te verwijderen.

5. PRIJZEN & BETALING

Prijzen zijn incl. BTW, tenzij anders vermeld.

Facturen van Voice.Academy zijn betaalbaar binnen de 14 dagen.  Voorschotten zijn nooit 
terugbetaalbaar.  Betaling impliceert uitdrukkelijk het akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
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Inschrijvingen zijn pas definitief zodra het saldo is voldaan.  Indien van 
toepassing volstaat het voorschot.

Bij wanbetaling is de schuldenaar alle gerechtelijke en buiten-gerechtelijke 
kosten verschuldigd dewelke met incasso gepaard gaan.

6. ANNULATIE

Wanneer deelnemers aan activiteiten, georganiseerd door Voice.Academy, 
niet komen opdagen (no-show) wordt de activiteit gewoon aangerekend.

Annulatie van activiteiten die maximaal 2 uur duren: toegestaan tot 24 uur vòòr aanvang.

Annulatie van activiteiten die tussen de 2 uur en 6 uur duren: toegestaan tot 7 dagen vòòr 
aanvang.

Annulatie van activiteiten die langer dan 6 uur duren: toegestaan tot 14 dagen vòòr aanvang.

Uitzonderingen:

- Tickets voor concerten worden nooit terugbetaald.
- Annulatie van Day Passes/Dagpassen wordt enkel toegestaan tot 30 dagen vòòr 
aanvang, onafhankelijk van de duur van de activiteit.

Laattijdige annulatie impliceert dat de activiteit volledig wordt aangerekend.  Voorschotten worden 
nooit terugbetaald.

Geldig annuleren kan enkel via dit e-mailadres: info@voice.academy.

7. AANSPRAKELIJKHEID

Voice.Academy is nooit, rechtstreeks of onrechtstreeks, aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen 
of diefstal tijdens (de volledige duur van) activiteiten die het organiseert, of waarbij het betrokken 
is.  

8. VERBINTENISSEN

Overeenkomsten of afspraken met Voice.Academy zijn per definitie middelenverbintenissen, tenzij 
schriftelijk anders overeengekomen.

9. GESCHILLEN

Voice.Academy zal, in het uitzonderlijke geval dat er een geschil ontstaat, alles in het werk stellen 
dit in der minne te kunnen uitklaren.

Indien dit onmogelijk bleek behoren de geschillen uitsluitend tot de bevoegdheid van de 
rechtbanken bevoegd voor de maatschappelijke zetel.

Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing.

10. VARIA

I. Voice.Academy behoudt zich het recht voor om bij publieke activiteiten opnames (audio, 
video, foto, …) te (laten) maken.  Ook opnames gemaakt tijdens specifieke opname-
activiteiten kunnen gebruikt worden voor promotionele doeleinden alsook voor intern 
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gebruik.  Deelnemers kunnen hier geen rechten aan ontlenen.  Bij andere niet-publieke 
activiteiten gebeuren deze opnames in onderling overleg.

II. De aanwezigheid van derden bij niet-publieke activiteiten is in regel niet toegestaan, tenzij 
uitdrukkelijk anders overeengekomen.

III. De eventuele wettelijke ongeldigheid van één artikel van deze Algemene Voorwaarden heeft 
nooit de volledige nietigheid van deze Algemene Voorwaarden tot gevolg.

IV. Voice.Academy behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, 
zonder hierover expliciet melding te moeten maken. De meest recente versie is van 
toepassing.

V. Enkel de Nederlandstalige Algemene Voorwaarden zijn de geldende.  Als er een vertaling ter 
beschikking is, dient deze louter ter verduidelijking. 

VI. Deze Algemene Voorwaarden zijn op eenvoudig verzoek te verkrijgen.
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