ETC TENNISSCHOOL LESREGLEMENT
1. Onder een lesuur wordt verstaan een tijdseenheid van 50 minuten, u heeft 60 minuten
beschikking over de baan. Bij een half les uur betekend dit 25 minuten les en 30 minuten beschikking
over de baan.
2. De leerling dient om tennisles te kunnen krijgen lid te zijn van de tennis vereniging.
3. Na het bekend maken van de lesindeling kan men niet meer afzeggen voor die lessenserie.
4. Bij voortijdige beëindiging van de les cyclus door de cursist vindt er geen restitutie plaats van het
resterende lesgeld. Na overleg met de trainer is het wel mogelijk een vervanger te sturen van gelijke
sterkte.
5. Niet verschijnen op de les is voor rekening van de leerling en zal niet worden ingehaald. Bij tijdige
afmelding bij de trainer kunnen we kijken of deze verloren les in een andere groep ingehaald kan
worden.
6. Bij ziekte of afwezigheid van de trainer zal de training:
1. Worden verzorgd door een vervanger.
2. In de daarvoor bestemde inhaal weken worden ingehaald. (minimaal 3 weken)
7. De trainers streven er naar om de lessen die door weersomstandigheden niet zijn doorgegaan op
een andere tijd in te halen. (inhaalweken/vakanties) Echter met dien verstanden dat de bindende
afspraak tussen de partijen is: Het eerste uur wordt ingehaald het tweede uur is voor rekening de les
hebbende, het derde uur wordt weer ingehaald vierde voor de les hebbende enz. enz.. We streven
nogmaals naar 38 weken en garanderen 35 weken les.
8. Bij slecht weer kan de trainer ervoor kiezen om de jeugdlessen toch door te laten gaan door het
geven van theorie/fysieke/coördinatie training.
9. Training gaat altijd door mits de trainer afbelt/appt/mailt.
10. Wanneer bij de lesindeling een groep niet volledig gevuld is (bijv. 3 i.p.v. 4 personen) wordt 1) de
lestijd navenant aangepast (dus 45 minuten i.p.v. een uur les) of 2) de leerlingen benaderd om tegen
meer betaling toch een uur les te krijgen.
11. De trainers streven naar homogene groepen, het is mogelijk dat er tussentijds groepswijzigingen
plaatsvinden indien de trainers dit wenselijk en mogelijk achten.
12. Het lesgeld geschiedt door midden van een factuur die door de trainer in de eerste maand van de
les cyclus wordt opgemaakt. De betaling dient binnen 14 dagen te worden voldaan na ontvangst
factuur. Mocht u in termijnen willen betalen (maximaal 3 ) , neemt u dan contact op met de
desbetreffende trainer.
13. Het lesschema zal aan het begin van het seizoen worden vastgesteld. Er wordt geen les gegeven:
-

In de zomervakantie (basisschool regio midden)
In de kerstvakantie
Op Koningsdag
1 en 2 paasdag

In de overige vakantie en of feestdagen heeft de trainer de mogelijkheid om uitgevallen lessen in te
halen.

14. De trainer stelt zich niet aansprakelijk voor blessures/ongevallen die tijdens de les ontstaan, nog
voor diefstal of beschadiging van eigendommen van leerlingen.
15. Opzeggen van de lessen betekend niet automatisch dat je daarmee ook je lidmaatschap opzegt.
Mocht u dat willen dan moet u dat zelf doen via de ledenadministratie.

