Inschrijfformulier jeugd tennislessen Tennissewaard
Alleen leden van de club hebben toegang tot de trainingen.

Naam ...............................

Geb datum .......................... M/V

Adres ...............................

Tel mobiel ...........................

Postcode .........................

Tel thuis ..............................

Woonplaats ........................................... email ...................................
Jeugdlid

Woensdag van

o 16:00 – 16:50 uur of o 17:00 – 17:50 uur. (kinderen)

(eventueel ander tijdstip in overleg met Brett)

Keuze
O 4pers

Aantal lessen
12 lessen

O 2pers

12 lessen

Privé les.

lesduur in min
50

Tarief pp.
130,68

50

261,36

50

50,82

Prijzen zijn incl. BTW
Deelnemers ontvangen 1 factuur voor het lesgeld per seizoen.

Alle deelnemers dienen zelf een formulier in te vullen en op te sturen per mail
brettdeboer@hotmail.com/ tel. 06-46603802 of persoonlijk af te geven aan Brett de Boer.

Lesreglement / Algemene voorwaarden
1. Een lesuur duurt 50 minuten, een 1/2 uur les duurt 25 minuten.
2. De les gaat altijd door, tenzij de trainer afbelt.
3. Privélessen (voor 1 persoon) worden ingehaald als er van te voren met de trainer contact
is geweest over de reden van afwezigheid.
4. Eenmaal aangevangen lessen worden nooit ingehaald!!
5. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk in homogene groepen te trainen.
6. Er wordt geen les gegeven: op officiële feestdagen:
Kerstvakantie.
Voorjaarsvakantie.
1 april zal er geen les zijn.
In de Mei vakantie.
De zomervakantie.
De periode van het Open Toernooi voor de senioren na 18.00 uur.
De periode van het Open Toernooi voor de junioren.
7. Indien de groepsgrootte anders wordt dan voor opgegeven of waar oorspronkelijk mee
begonnen werd, wordt het totaal aantal lesuren of het lesbedrag evenredig aangepast.
8. In geval van blessures, ziekte, verhuizing etc. kan alleen tot teruggave van het lesgeld
worden overgegaan als vrijgekomen trainingsplaats door iemand anders wordt ingenomen
of tenzij anders overeengekomen met de tennisleraar.
9. Indien lessen door eigen toedoen worden gemist kunnen deze niet ingehaald worden.
10. De directie van Tennissewaard en tennisvereniging Zwartewaal zijn niet verantwoordelijk
voor persoonlijke ongevallen en evt. daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of
beschadiging van goederen van cursisten.
11. Betaling der verschuldigde lesgelden dient te worden voldaan op de navolgende wijze:
Deelnemers ontvangen 1 factuur per seizoen voor het lesgeld.
12. Bij niet tijdige betaling zal het totaalbedrag ineens verschuldigd en
opeisbaar zijn.
13. Alle buitengerechtelijke incassokosten verbonden aan de incasso der vordering,
komen ten laste van de cursist c.q. zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger.
Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 5,00 en te
vermeerderen met BTW.
14. Bij tussentijdse beëindiging door cursist c.q. wettelijke vertegenwoordiger blijft het totale
lesgeld verschuldigd.
15. Indien er lessen uitvallen wegens slecht weer, kunnen er tijdens een zomerserie
maximaal 2 lessen ingehaald worden.

