Reglement Tennisloods
(volgens de richtlijnen KNLTB en VNT)
Dit reglement is van toepassing op alle tennislessen en activiteiten die door Tennisloods worden verzorgd. De
overeenkomst komt tot stand op het moment dat u heeft ingeschreven.
1. Algemeen
a) Een lescyclus bestaat uit een zomer- of winterperiode. De zomer start in maart of april en de
winterperiode in oktober.
b) Onder een lesuur wordt verstaan een tijdseenheid van 50 minuten en een half lesuur 25 minuten. U
heeft 60 of 30 minuten de beschikking over de baan/banen. De trainer kan tijdens een lesuur 10 of 5
minuten van de baan bv voor overleg met ouders, toilet bezoek of om te eten en drinken.
c) Het lestarief voor de lesgroep van 6-8 personen voor de jeugdleden is gebaseerd op 7 personen. Als
er 6 of 8 kinderen in de groep worden ingedeeld, blijft het lestarief gelijk. U kunt hieraan geen
rechten ontlenen.
d) Het lestarief voor de lesgroep van 4-6 personen voor de jeugdleden is gebaseerd op 5 personen. Als
er 4 of 6 kinderen in de groep worden ingedeeld, blijft het lestarief gelijk. U kunt hieraan geen
rechten ontlenen.
e) De lesgelden zijn inclusief BTW en baanhuur.
f) Tennisloods is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit
voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen, evenals blessures.
Deelname is volledig op eigen risico.
g) Tenniskleding en schoeisel verplicht.
h) De cursist is verplicht lid te zijn van de vereniging om trainingen te kunnen volgen op het tennispark
van LTV de Bijvanck.
2. Indeling
a) De trainer zal de groepen zoveel mogelijk naar niveau, leeftijd en vriendjes en vriendinnetjes indelen
maar is o.a. afhankelijk van het aantal inschrijvingen en beschikbaarheid van de cursist. Zo weinig
mogelijk verhinderingen is gewenst.
b) Als u inschrijft voor een bepaalde groepsgrootte of lesduur kan Tennisloods niet garanderen dat er
voldoende cursisten zijn. Bij onvoldoende inschrijvingen zal er in overleg gekeken worden naar een
alternatief.
c) Nadat de indeling heeft plaatsgevonden kunt u geen extra verhinderingen meer doorgeven.

3. Lesdata
a) De data waarop de lessen plaatsvinden worden aan het begin een lescyclus bekend gemaakt. Idem
voor de inhaalweken.
Winter 2017 lesweken(17): 44 t/m 51, 2 t/m 8 en 10 en 11. Inhaalweek: 12.
b) De inhaalweken kunnen gebruikt worden voor inhaal of reguliere lessen.
c) Op nationale feestdagen wordt er geen les gegeven tenzij er lessen moeten worden ingehaald. Dit in
samenspraak met de vereniging en cursist.
4. Lesuitval
a) Indien u niet verschijnt op de les, om welke reden dan ook vanuit uw zijde, is dat altijd voor eigen
rekening en risico. Bij ruimte in een gelijkwaardige groep is inhalen een optie. Dit is echter geen
garantie.
b) Groepslessen gaan bij afzegging van een gedeelte van de groep altijd door.
c) Indien een tennisles niet doorgaat omdat de tennisleraar afwezig(ziekte, file enz) is zal de tennisles
op een later tijdstip worden ingehaald. Tennisloods behoudt zich het recht toe om een tweede
lesmoment in een week aan te bieden. Ook als niet iedere cursist aanwezig kan zijn.

d) Indien de tennisles niet doorgaat vanwege weersomstandigheden(regen, sneeuw, opdooi, storm, e.d.)
zal de inhaalregeling van toepassing zijn. De eerste les wordt ingehaald en komt voor rekening van
Tennisloods. De tweede uitgevallen les komt voor rekening en risico van de cursist. De derde zal
worden ingehaald en de overige lessen komen te vervallen zonder dat de cursist recht heeft op
restitutie van het lesgeld.
e) In de winterperiode zal tijdens buitenlessen naast de 1e en 3e uitgevallen les ook de 5e worden
ingehaald!
f) Eenmaal aangevangen lessen zullen nooit worden ingehaald.
g) Zodra de tennisleraar besluit dat de tennisles geen doorgang kan vinden zal hij u zo spoedig mogelijk
op de hoogte brengen via de app, sms of via de mail. Indien u twijfelt kunt u altijd contact opnemen.

5. Betaling lesgeld
a) Zodra u na inschrijving voor tennisles bent ingedeeld in het lesrooster bent u lesgeld verschuldigd.
Ook als de eerste les nog niet heeft plaatsgevonden.
b) Binnen twee weken voor aanvang van de lescyclus afmelden verplicht u tot het betalen van het
volledig verschuldigde lesgeld. Afmelden kan alleen schriftelijk of per email.
c) Indien u onverwacht niet kunt deelnemen aan de lescyclus door bijvoorbeeld een blessure of
verhuizing vindt geen restitutie plaats van lesgelden. U kunt wel zelfstandig een vervanger van
gelijkwaardig niveau aandragen. De financiële afhandeling dient u zelf te regelen met de vervanger.
d) Na inschrijving betaald u per automatische incasso binnen 3 weken na aanvang van de lescyclus. Bij
een bedrag boven de €300,- is het mogelijk om in twee gelijke termijnen te betalen. Dit dient u zelf
kenbaar te maken via info@tennisloods.nl.
e) Zorg voor voldoende saldo op uw rekening ten tijde van de automatische incasso. Mocht de eerste
incasso poging mislukken is Tennisloods genoodzaakt €5,- aan administratiekosten in rekening te
brengen.
f) Als het incasseren van de lesgelden niet mogelijk is en u niet meewerkt aan de betaling zal de
toegang tot de tennislessen worden ontzegt. Daarnaast zal Tennisloods de vordering overdragen aan
een Incassobureau.
g) Indien u niet op opgegeven beschikbare dagen/tijden ingedeeld kan worden is er geen sprake van een
betalingsverplichting, en zal het lesgeld niet worden geïncasseerd.
h) Informatie omtrent lesduur en tarieven is onder voorbehoud van druk- en schrijffouten. Tennisloods
heeft in dat geval het recht om wijzigingen door te voeren nadat de cursisten op de hoogte zijn
gebracht.

