Inschrijvingsvoorwaarden Tennis Driebergen
Zomer 2021 Jeugd

•

Inschrijven doe je persoonlijk en kan alleen
via een volledig ingevuld inschrijfformulier
van Stichting Tennis Driebergen.
(www.tennisdriebergen.nl)
Jouw inschrijving is bindend en kan niet
meer ongedaan gemaakt worden als de
inschrijving overeenkomstig opgegeven
tijdstippen en groepsgrootte is.
Je inschrijven en het verzenden van het
lesformulier betekent ook je kennis hebt
genomen van en akkoord bent met deze
voorwaarden en het lesreglement en de
financiële consequenties van je inschrijving
aanvaardt.
Voor jeugd (tm 17 jaar) dienen de
ouders/verzorgers het lesformulier te
ondertekenen.
We sturen je per mail een voorstel voor de
indeling. Er is een week (7 dagen)
bedenktijd als de indeling afwijkt van de
opgegeven voorkeuren.
Indien je binnen 7 dagen niet hebt
gereageerd gaan we ervan uit dat je instemt
met ons voorstel.
Als de indeling afwijkt van jouw
aangegeven verhinderingen kunnen we ook
contact opnemen
om te kijken naar andere mogelijkheden.
Aanmelden voor les kan gedurende het
seizoen
(week van 1 april tm eind november)
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Lesreglement Tennis Driebergen
Zomer 2021 Jeugd
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Een lesuur bestaat uit 45 minuten voor
Tenniskids blauw en rood en 60 minuten
voor oranje, groen en geel.
Alle leraren die werken voor Tennis
Driebergen hebben een geldige licentie en
een VOG verklaring van de gemeente.
De betaling van de lessen is inclusief
lidmaatschap van tennisvereniging Manger
Cats (MC). MC incasseert het totale bedrag.
De lessen gaan altijd door tenzij de leraar
afbelt of een bericht (sms, whatsapp) stuurt.
Indien de les
op de baan niet doorgaat kan de leraar
besluiten een alternatieve les buiten de
tennisbaan te geven.
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De lessen vallen uit bij onwerkbaar weer
(regen, onweer) of door slechte conditie van
de lesbanen.
Voor het Standaard- en Plus Pakket geldt
dat de leerling de les kan inhalen op een
ander moment in de week. Tijdstip van
inhalen wel melden.
Indien de leraar afwezig is kan hij voor een
gekwalificeerde invaller zorgen of worden
de lessen ingehaald op een nader te bepalen
tijdstip.
Eenmaal aangevangen lessen die door
weersomstandigheden moeten worden
gestopt worden als gegeven beschouwd.
Niet aanwezig bij de les, om wat voor reden
dan ook, is altijd voor rekening van de
cursist.
De leerling kan bij verhindering de les
binnen twee weken inhalen in andere groep.
Absentie moet wel worden gemeld evenals
het tijdstip van inhalen.
In geval van blessures, ziekte, verhuizing
etc. kan alleen dan tot teruggave van het
lesgeld worden overgegaan als de
vrijgekomen trainingsplaats door iemand
anders wordt ingenomen. Dit na
goedkeuring van de leraar.
De tennisleraren zijn niet aansprakelijk voor
persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit
voortvloeiende schade, noch voor diefstal of
beschadiging van goederen van cursisten.
De tennisleraren zijn in ieder geval nimmer
aansprakelijk voor blessures of andere
gezondheidsklachten van de cursist, van
welke aard dan ook.
De lessen gaan niet door op officiële
feestdagen en schoolvakanties. In de eerste
week van de meivakantie is geen les. Zie
lesweekschema.
Tijdens het Open Toernooi (week …) geven
we geen les na 18:00 uur
Je stuurt ons een sms/whatsapp als je wilt
afzeggen voor de les.
Tennis Driebergen behoudt zich het recht
voor om de duur van de training naar rato
aan te passen aan het aantal deelnemers. Dit
gebeurt in overleg met de cursist.

Voor meer informatie en afmelden voor lessen kun
je terecht bij één van de tennisleraren:
Michael Schueler 06-13 15 76 57
Edwin Murre 06-44 89 86 94

