
Lesreglement tennisschool Slagvaardig voor leden Weurtse TC

Algemeen
1. Als je je inschrijft voor de tennislessen en nog geen lid bent van de vereniging, dan

moet je dit zelf nog doen via de clubwebsite:
https://www.weurtsetennisclub.nl/lid-worden

Inschrijving lessen
2. Bij inschrijving voor de tennislessen gaat de deelnemer akkoord met de voorwaarden

zoals vermeld in het lesreglement van tennisschool Slagvaardig.
3. Door het insturen van het inschrijfformulier gaat de deelnemer een

betalingsverplichting aan. Ook wanneer je ervoor kiest om de lessen niet te volgen,
moet je aan deze betalingsverplichting voldoen.

4. Annulering van de tennislessen kan alleen schriftelijk en tot maximaal 2 weken voor
aanvang van de nieuwe lescyclus. Als de indeling is gemaakt, moet in alle gevallen
het lesgeld worden voldaan.

5. Bij het inschrijven voor de trainingen vragen wij om jouw 06-nummer. Bij inschrijving
ga je akkoord dat dit nummer wordt gebruikt om een appgroep aan te maken voor de
trainingsgroep.

Indeling lessen
6. Lespakketten: 4 tot 8 personen

Het lestarief wordt verdeeld over het aantal deelnemers. Bij het aantal van 4
deelnemers betaal je voor 18 trainingen €250,-
Bij een afwijkend aantal deelnemers (tot maximaal 8) stellen wij het trainingsbedrag
naar rato bij.

7. Groepsindeling
Tennisschool Slagvaardig is verantwoordelijk voor de indeling naar niveau en de
toewijzing van de trainer.

8. Trainer
Bij inschrijving voor de lescyclus gaat de deelnemers akkoord met elke professionele
en gediplomeerde trainer die wordt ingezet. Dit geldt ook bij eventuele vervanging
door een gediplomeerde trainer tijdens de lescyclus.

9. Voorkeuren
Bij inschrijving kan je jouw voorkeuren aangeven voor bijvoorbeeld tijdstip, trainer of
medecursisten. Tennisschool Slagvaardig probeert hier zo veel mogelijk rekening
mee te houden, maar kan geen garanties afgeven.

10. Aanpassing indeling
De trainers gebruiken de eerste twee weken van een nieuwe cyclus om te
beoordelen of de groepen goed zijn ingedeeld. Als een verschuiving in de ogen van
de trainer noodzakelijk is, dan heeft tennisschool Slagvaardig de optie om de indeling
aan te passen. Aanpassingen na les 3 vinden altijd plaats in overleg met de
deelnemers.

https://www.weurtsetennisclub.nl/lid-worden


11. Lesduur
Bij een les van 1 uur of langer heeft de trainer recht op 10 minuten pauze.

12. Bekendmaking indeling
Deelnemers krijgen via e-mail uiterlijk 1 week voor aanvang van hun nieuwe les
bericht over de indeling.

13. Mogelijke aanpassingen aantal trainingen
Als er meer inschrijven zijn dan dat er plekken zijn, kan Tennisschool Slagvaardig
kiezen voor andere lespakketten. Bijvoorbeeld de optie dat een lesgroep één keer
per twee weken traint, zodat je in totaal op 10 lesweken uitkomt. Hier word je voor
aanvang van de cyclus over geinformeerd.

Planning en uitval
14. Lesweken

De lessen worden zo veel mogelijk gegeven buiten de schoolvakanties om. Alleen in
het geval van inhaaltrainingen kan hiervan worden afgeweken. Op erkende
feestdagen is er geen les. Voor aanvang van de nieuwe cyclus ontvangt de
deelnemer een overzicht van de lesweken, inclusief de inhaaltrainingen.

15. Ziekte of afwezigheid trainer
Lessen die niet doorgaan door toedoen van een trainer, worden altijd ingehaald.
Deze kunnen ook worden ingehaald door een andere gediplomeerde trainer.

16. Uitval door weersomstandigheden
De trainer bepaalt altijd of de training door kan gaan, rekening houdend met niveau
en spelplezier. Hij informeert de lessers hierover zo vroeg mogelijk. In uiterste
gevallen is dit uiterlijk 30 minuten van tevoren. Op de dag zelf wordt de deelnemer
altijd telefonisch (bellen of WhatsApp) geïnformeerd.

17. Inhaaltrainingen
Tennisschool Slagvaardig streeft er naar om alle trainingen van de cyclus te geven.
Dit gebeurt zo veel mogelijk op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip.
Bij elke lescyclus is er altijd minimaal 1 inhaalweek.
Daarnaast worden er bij de start van een lescyclus 2 afwijkende lesmomenten
ingepland die mogelijk worden gebruikt als inhaalles.
Alle lessen die niet gegeven kunnen worden in bovenstaande genoemde momenten
(met uitzondering van artikel 14), komen te vervallen.

18. Tennisles in Corona-tijd
Mocht er een overmachtsituatie zich voordoen, zoals beperkende lesmogelijkheden
door Corona, dan wordt dit gezien als overmacht waar Tennisschool Slagvaardig niet
voor verantwoordelijk is. Wij doen dan ons best om iedereen zoveel mogelijk les te
kunnen geven binnen de kaders die dan gelden.
Als je met de ½ van de groep 50% minder kan trainen, dan geldt dat als een normale
training. Immers: je hebt dan dubbel zo veel aandacht in de training. Training in een
kleinere groep is normaal gesproken ook duurder.

19. Uitval deelnemer door blessures, zwangerschap of andere redenen
Wanneer een deelnemer zelf geen training kan volgen, dan is dat zijn eigen risico.
Deze lessen worden niet ingehaald.
Overdracht aan een andere leerling of bekende van gelijke sterkte is alleen
toegestaan na overleg met de tennisschool. Uiteindelijk bepaalt de tennisschool.



Bij langdurige uitval probeert de tennisschool er zo veel
mogelijk aan te doen om samen met de deelnemer een invaller te regelen, zodat de
uitgevallen deelnemer zijn lesgeld terug kan krijgen. Een seniorlid regelt een
eventuele financiële regeling zelf met zijn/haar vervanger. Een eventuele financiële
regeling tussen de vertrekkende en de komende cursist wordt in onderling overleg
tussen de cursisten vastgesteld.

20. Afmelden training
Wanneer een deelnemer een training niet kan volgen, dan is hij verplicht om dit zo
snel mogelijk te laten weten aan de betreffende trainer. Op deze manier kan de
trainer de plek mogelijk opvullen met een andere cursist die nog een inhaalles moet
volgen.

Verhinderingen
21. Deelnemers die zich inschrijven voor een lespakket, mogen een maximaal aantal

verhindering opgeven. Heb je meer verhinderingen dan toegestaan? Zet dit dan in
jouw opmerkingen. Tennisschool Slagvaardig probeert hier rekening mee te houden
voor zover dit kan.

Betaling
22. Bij inschrijving voor de lescyclus gaat de deelnemer akkoord met de kosten zoals

deze zijn vermeld bij de lespakketten. Wanneer de deelnemer is ingedeeld, is de
deelnemer verplicht om de bijbehorende trainingsgelden te betalen.

23. Automatische incasso
Betaling vindt plaats via automatische incasso op het door jou opgegeven
rekeningnummer. Je kunt hierbij een keuze maken in hoeveel termijnen je wilt
betalen. Bij de indeling van de tennislessen vermeldt tennisschool Slagvaardig de
data waarop de incasso wordt afgeschreven.

24. Recht op tennisles
De deelnemer heeft pas recht op deelname aan de tennislessen van tennisschool
Slagvaardig na ontvangst van het lesgeld of een onherroepelijke machtiging tot
incasso van het lesgeld.

25. Stornering of betalingsachterstand
Wanneer de tennisschool extra kosten maakt als de deelnemer niet betaalt,kunnen
deze in rekening worden gebracht bij de deelnemer

Aansprakelijkheid
26. Wanneer de deelnemer tijdens de tennisles geblesseerd raakt of schade oploopt,

dan is de tennisschool daarvoor niet verantwoordelijk. Dit geldt ook voor diefstal
tijdens een tennisles.


