Lesreglement
Advantage Tennisschool
1. Een trainingscyclus bestaat uit 18 weken training
2. Wij doen ons uiterste best om u in te delen in de groep van uw keuze.
Mocht dit echter niet mogelijk blijken, dan nemen wij contact met u op om een
andere mogelijkheid te vinden;
3. Indien u in een ander, groter of kleiner, groepje wordt ingedeeld dan dat uw
voorkeur had, betaalt u uw aandeel in dit definitieve groepje.
4. Advantage Tennisschool zal in de week voorafgaande aan de eerste les
telefonisch of via e-mail berichten in welke groep en op welk tijdstip u les heeft;
5. De lessen vinden plaats mits er voldoende deelname is;
6. Onder een lesuur wordt een tijdseenheid van 50 minuten verstaan;
7. Niet verschijnen op de les, zonder tijdige afmelding, is voor rekening van de
cursist;
8. Als u een les om de een of andere reden moet missen, doen wij alle moeite
deze les op een ander tijdstip te laten inhalen. Een garantie kunnen wij
helaas niet geven. De privé-lessen vormen hierop een uitzondering, mits zij
48 uur van te voren afgebeld zijn (maximaal 1 keer per lesperiode);
9. De lessen die zijn uitgevallen om een andere reden dan het wegblijven van
de cursist zullen in overleg ingehaald worden;
10. Afzeggingen gelieve 24 uur van te voren door te geven bij de trainer of bij
Harry Verdegaal, telefoonnummer 06-26240255;
11. Het lesgeld wordt vanaf eind april automatisch geïncasseerd. Indien er niet
akkoord gegaan wordt met een incasso, zal er een rekening worden verstuurd,
waarbij het lesgeld wordt verhoogd met €10,00 administratie kosten .
12. Betalingen onder de €100,- dient contant betaald te worden bij de trainer;
13. Afzegging van de cursus binnen 1 week voor aanvang van de lessen verplicht
u tot het betalen van het volledige cursusgeld. U mag wel een vervanger van
hetzelfde niveau sturen;
14. Bij annulering van de cursus door omstandigheden buiten de schuld van de
cursist om (b.v. een langdurige blessure of een plotselinge verhuizing) wordt
na verrekening van de reeds verkregen lessen, alleen over het resterende
cursusgeld een 50% regeling toegepast (uitsluitend bij groepslessen);
Het baanhuur gedeelte dient in alle gevallen volledig betaald te worden;
15. Bij slecht weer in de zomer gaan de lessen hal door, mits deze beschikbaar is. Er
mag uitsluitend met schone indoor schoenen in de hal gespeeld worden;
16. Bij lessen die door weersomstandigheden geen doorgang kunnen vinden, gelden
de volgende regels :
- de tweede en vierde les die uitvalt, worden ingehaald op een tijdstip die U met
de leraar kunt afspreken; verregenen er meer lessen, dan is dit voor rekening
van de cursist -U dient bij regen eerst contact met de leraar op te nemen, over
het wel of niet door gaan van de les;
17. Jeugdlessen gewoon bij slecht weer gewoon door. Er wordt in de hal training
gegeven of een alternatief programma in de kantine;
18. Voor verzoeken betreffende restitutie e.d. kunt u uitsluitend schriftelijk
terecht bij Harry Verdegaal. Eventuele restitutie kan pas ingaan op de
datum, dat het verzoek is ontvangen;
19. Inschrijvingen van trainingen voor het hele seizoen krijgen voorrang boven
trainingen van een cyclus van 9 weken en/of losse lessen;
20. lessen van 9 weken moeten binnen 10 lesweken afgenomen worden.
21. "Advantage Tennisschool" stelt zich niet aansprakelijk voor ongevallen
en/of schade welke tijdens de lessen zijn ontstaan;
22. Voor vragen en/of klachten betreffende de tennislessen of andere activiteiten
van "Advantage Tennisschool ", kunt u terecht bij Harry Verdegaal, telefoon: 0626240255;
23. Aanmelding voor een cursus houdt in dat men akkoord gaat met het
lesreglement van de tennisschool.

