Lesreglement Tennisschool M
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De tennislessen worden gegeven op het tennispark van DLTC.
De deelnemer dient lid te zijn van DLTC.
Een tennisles duurt 50 minuten.
De lessenserie omvat 18 tennislessen van 50 minuten.
Een lesgroep bestaat uit maximaal 4 deelnemers.
De tennislessen worden gegeven rekening houdend met officiële feestdagen en de
basisschoolvakanties regio Noord.
- Voor de exacte lesdata zie het lesdata overzicht op de website van Tennisschool M.
Bij het niet doorgaan van een tennisles wordt er als volgt ingehaald:
- Bij ziekte van de trainer wordt de tennisles altijd ingehaald. Daarbij kan het voorkomen
dat er een andere trainer ingezet wordt;
- Bij onwerkbaar weer of onbespeelbare banen worden de tennislessen tot een maximum
van 4 ingehaald;
- Inhaallessen kunnen in een basisschoolvakantie en/of weekend ingepland worden;
- Tennisschool M streeft er naar om alle 18 tennislessen te geven.
De trainer beoordeelt of een tennisles wel of niet door kan gaan. De tennisles gaat altijd
door, tenzij de trainer afbelt.
Eenmaal aangevangen tennislessen worden niet ingehaald.
Lesgeld wordt, door middel van twee gelijke termijnen, geïncasseerd. Voor de zomerlessen in
de laatste week van april en de laatste week van juli. Voor de winterlessen in de laatste
week van oktober en de laatste week van januari.
Indien incasso door toedoen van de deelnemer niet mogelijk is, zal een eerste herinnering
volgen. Bij een tweede herinnering zal € 7,50 extra administratiekosten in rekening worden
gebracht. Hierna wordt het dossier uit handen gegeven aan een incassobureau.
In geval betaling heeft plaatsgevonden, de lestijd en de dag zijn vastgesteld volgens de
aangeven beschikbaarheid, of later onderling overeengekomen, kan er geen sprake meer
zijn van enige restitutie bij het niet gebruik maken van de tennislessen.
In geval van blessures en/of ziekte mag (na overleg met de trainer) een andere deelnemer de
plek innemen. Indien er geen vervanger gevonden wordt, zal er geen restitutie plaatsvinden.
Deelname aan de tennislessen is geheel op eigen risico van de deelnemer.
Tennisschool M is niet verantwoordelijk voor: persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit
voortvloeiende schade, voor diefstal of beschadiging van goederen van de deelnemers
evenals blessures.
In alle zaken waarin dit lesreglement niet voorziet, beslist Tennisschool M, waarbij gestreefd
wordt naar een aanvaardbare oplossing voor alle partijen.

