ALGEMENE VOORWAARDEN
TENNISSCHOOL CAROLIEN
- Alles over de lessen, het lesgeld en de aanmeldprocedure -

Artikel 1. De aanmeldprocedure
1.1 Deelname aan tennislessen is alleen mogelijk na inschrijven via onze website
www.tennisschoolcarolien.nl
1.2 Aanmeldingen waarbij niet akkoord wordt gegaan met de algemene voorwaarden worden niet
in behandeling genomen.
1.3 Aanmelding voor tennisles en tennisevenementen is voor eigen risico
1.4 Voor deelname aan tennisles is lidmaatschap van de vereniging op tennispark AYR verplicht,
of men dient baanhuur te betalen

Artikel 2. Het lesgeld
2.1 Het lesgeld kan via onze website na inschrijving worden voldaan met iDEAL via de factuur of
betalen op de rekening van Tennisschool Carolien. De factuur wordt naar de lessers gemaild of
verstuurd direct nadat de plaatsing bekend is.
2.2 Bij niet of niet tijdig betalen van het lesgeld is deelname aan de les niet mogelijk.
Onverminderd blijft wel de financiële verplichting tot het betalen van het lesgeld aanwezig
2.3 Annuleren van de aanmelding, na bekend maken van de lesgroep, tijden en leraar is voor
risico van de cursist. De financiële verplichting tot het betalen van het lesgeld blijft onverminderd
bestaan

Artikel 3. De tennisles
3.1 Een lesuur duurt vijftig minuten, een half lesuur duurt vijfentwintig minuten. U heeft wel 60 of
30 minuten beschikking over de baan.
3.2 Een eenmaal begonnen les, die om welke reden dan ook, wordt afgebroken, wordt als
geleverd beschouwd.
3.3 Indien lessen uitvallen door ziekte van de leraar of door een andere aan de leraar toe te
rekenen oorzaak, worden die lessen alsnog geleverd op een door de leraar vast te stellen
moment.
3.4 Per cyclus van 18 weken worden maximaal 2 lessen (slecht weer /slechte banen) ingehaald,
t.w. de eerste les niet, de tweede wel en de derde niet, de vierde wel. Per cyclus van 10 weken
worden maximaal 2 lessen ingehaald, t.w. de eerste les wel, de tweede niet, de derde wel.

3.5 In alle overige gevallen dat een les niet doorgaat wordt de les als geleverd beschouwd.
3.6 Op officiële feestdagen worden er geen lessen gegeven. (1e en 2e Paasdag, Koningsdag,
Hemelvaartsdag, Bevrijdingsdag, 2e Pinksterdag en 1e en 2e Kerstdag). De les zal naar rato
worden aangepast.
3.7 De vakanties zijn in principe hetzelfde als die van het basisonderwijs, mits de planning van
de trainer hierdoor niet in gevaar komt.
3.8 Bij tussentijdse beëindiging door de cursist c.q. zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger blijft het
totale lesgeld verschuldigd.
3.9 Verzuimde lessen worden in principe niet ingehaald. Bij tijdige afmelding kan ik proberen een
invaller voor u te regelen en/of u in een andere groep de les te laten inhalen. Wanneer dit niet
lukt, kunt u geen financiële vergoeding krijgen voor de gemiste lessen.
3.10 De plaatsing voor de lessen vindt plaats op volgorde van inschrijving.
3.11 In geval van blessures, ziekte, verhuizing, enz. kan alleen tot teruggave van het lesgeld
worden overgegaan als de vrijgekomen trainingsplaats door iemand anders wordt ingenomen.
3.12 Lessen die door afwezigheid van de trainer vervallen worden uitgesteld of opgevangen door
een collega.
3.13 De leerling kan een aan hem te geven les niet overdragen aan een derde, tenzij met
toestemming van de trainer.

Artikel 4. De cursist
4.1 De cursist draagt zelf zorg voor het door hem benodigde spelmateriaal.
4.2 De cursist draagt zelf zorg voor de juiste tenniskleding en het verplichte schoeisel.
Vrijetijdskleding is niet toegestaan tijdens de tennisles.

Artikel 5 Aansprakelijkheid
5.1 Tennisschool Carolien en de daaraan verbonden trainers zijn tijdens de cursus op de
tennisbaan in geen enkel geval verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen of daaruit
voortvloeiende schade, alsmede diefstal, of beschadiging van goederen.
5.2 Waarin dit lesreglement niet voorziet beslist Tennisschool Carolien.

Artikel 6 Mailing
6.1 De cursist of ouder/verzorger kan e-mails ontvangen met informatieve doeleinden.

