
ALGEMENE VOORWAARDEN  

Madeleine Sie Voice Productions 

N.B. voorwaarden But For Now www.butfornow.nl 

Voice Over  voorwaarden op aanvraag madeleinesiemail.com 

 

Artikel 1  

Annuleringsvoorwaarden 

1.1  Alle sessies die binnen 24 uur voor aanvang worden geannuleerd worden 
volledig in rekening gebracht. Dit geldt ook voor annuleringen als gevolg van 
ziekte, het weer, het verkeer, etc. Slechts in geval van overlijden familie ( 1 / 2 
graad ) wordt hier een uitzondering op gemaakt. Dit in goed overleg met 
Madeleine Sie Voice Productions. 

 
 

Artikel 2  
 
Betaling losse lesafspraken 
 
2.1 Online lessen dienen vooraf betaald te worden. Dit kan per 
bankoverboeking.  
2.2 Zangoptredens / Coaching trajecten / Voice- over opdrachten worden 
binnen 14 dagen na factuurdatum overgemaakt. 
2.3 Losse lessen dienen na afloop per PIN of contant betaald te worden. 
 
          Overmaken kan op bankrekening nr. 
          …. 
          T.n.v. 
           …. 
          Graag hierbij vermelding van Naam, factuur nr. en dienst 
 
 
 
 

http://www.butfornow.nl/


 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 3 
 
Aansprakelijkheid 
 
3.1 Madeleine Sie Voice Productions kan niet aansprakelijk worden gesteld voor 
verlies, diefstal of beschadiging van de eigendommen van de leerling. Het 
betreden van de leslocatie is geheel op eigen risico en met mondkapje. Tijdens 
les/ sessie is er een transparant scherm tussen lesgever en lesnemer. 
 
 
Artikel 4  
 
Openbaar maken opnames 
 
4.1 Openbaarmaking, bijvoorbeeld via sociale media, van een geluids-,en/of 
video-opname(s) tijdens de ( online / fysiek ) Coaching sessie , is alleen 
toegestaan wanneer Madeleine Sie Voice Productions hiervoor vooraf 
schriftelijke toestemming heeft gegeven. 
 
 
 
Artikel 5 

Algemene Voorwaarden  

5.1 Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van 
https://madeleinesie.com/home, zoals deze beschikbaar is gesteld door 
Madeleine Sie Voice Productions . In deze algemene voorwaarden geven wij 
aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u 
aanbieden. 

5.2 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Madeleine Sie Voice 
Productions is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen 



op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij 
Madeleine Sie Voice Productions 

 

5.3 Madeleine Sie Voice Productions streeft naar een zo actueel mogelijke 
website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud 
op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen 
aansprakelijkheid aanvaarden. 

 

Artikel 6  

Wijziging  Algemene Voorwaarden 

6.1 Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest 
recente versie van de disclaimer van https:// https://www.madeleinesie.com/ 
op deze pagina. 

 

*** 

 
 
 
 
 


