LESREGLEMENT TV BEEKHUIZEN SEIZOEN 2018-2019

ALGEMEEN
•

Alle lessen worden gegeven door trainers in het bezig van een geldige KNLTB
licentie. Alle trainers zijn in het bezit van een VoG (Verklaring omtrent Gedrag)
niet ouder dan twee jaar.

•

Voor de jeugd zijn er verschillende all-in pakketten (lidmaatschap, training e.d.)
voor de periode van een jaar (oktober-september).

•

Voor senioren zijn er trainingen in de winter (oktober-maart) en in de zomer
(april- september).

•

Aanbod voor lessen wordt uitgebreid beschreven bij het inschrijfformulier en
ook op de website van TV Beekhuizen.

•

Voor speciale trainingen (thema, kennismaking e.d.) gelden andere
voorwaarden dan in dit reglement benoemd; deze worden bij de betreffende
training apart gecommuniceerd.

•
•

De lesdata zijn te vinden op www.tvbeekhuizen.nl.
Het volgen van een training geschiedt op eigen risico. De trainers, House of
Tennis en TV Beekhuizen zijn niet aansprakelijk voor ongevallen en/of schade
die voor, tijdens of na de lessen ontstaan.

•

De deelnemer is verplicht tenniskleding en –schoenen (passend bij de
ondergrond) te dragen. In de hal mogen geen schoenen met een donkere zool
gedragen worden.

INSCHRIJVEN


Elke deelnemer moet zich inschrijven de website van House of Tennis
inschrijven voor wintertraining of een jaarpakket. De inschrijving sluit op 16
september 2018.




Alleen volledig ingevulde inschrijfformulieren worden behandeld.
De wintertrainingen starten in de week van 1 oktober 2018 en eindigen op 29
maart 2019 of eerder bij het behalen van het totaal aantal te geven lessen.



Om een goede indeling te kunnen maken, vragen we om zo min mogelijk
verhinderingen aan te geven. Veel verhinderingen maken het lastig of
onmogelijk om goede en qua niveau homogene groepen te vormen!



Door inschrijving verbindt men zich aan de hele lesperiode. Indien de
deelnemer de lesperiode tussentijds afbreekt, blijft het gehele bedrag
verschuldigd. Voor de jeugd geldt dat je wel halverwege het jaar uit het
tennispakket kunt stappen, mocht daar een bijzondere reden voor zijn. Dus
twijfel je of je wel een heel jaar kunt of wilt tennissen, neem dan even contact

op met de jeugdcommissie, dan maken we daarover een afspraak. Zeker voor
jonge kinderen die net starten, begrijpen we dat een commitment van een
heel jaar, wellicht wat veel gevraagd is.


Bij inschrijving voor trainingen gaat de deelnemer akkoord met elke
professionele trainer die wordt ingezet. Dit geldt ook in geval van ziekte van de
vaste trainer of bij wisselingen.



Inschrijving voor training geeft geen garantie op plaatsing.



Annulering van trainingen kan alleen schriftelijk (per mail aan
m.eeuwes@houseoftennis.nl) en tot maximaal twee weken voor aanvang van
het trainingsseizoen. Na ontvangst van de lesindeling binnen de opgegeven
beschikbaarheid, dient in alle gevallen het lesgeld te worden voldaan.

TRAINING
•

Tijdens een lesuur van 60 minuten is er 5 minuten inspeeltijd, waarna 50
minuten effectieve lestijd volgt. Vervolgens is er 5 minuten ‘wisseltijd’ waarin de
baan als nodig gesproeid kan worden, er tijd is voor kort overleg en de trainer
bijvoorbeeld een kopje koffie kan halen of even het toilet kan bezoeken.
Bij een lesduur van 30 minuten is er 25 minuten effectieve lestijd.

•

Met verzoeken voor een bepaalde groep, trainer, lesdag of lestijd proberen we
zoveel mogelijk rekening te houden.

•

We streven ernaar de groepen zo homogeen mogelijk qua leeftijd en/of niveau
in te delen. Hierdoor kan het voorkomen dat groepen na 1 of 2 weken training
nog worden aangepast.

VERHINDERINGEN EN INHALEN
•

Als je bent verhinderd, dan dien je je af te melden bij je eigen trainer. De
telefoonnummers en mailadressen van de trainers staan op de website van TV
Beekhuizen.

•

Bij ziekte of verhindering van de trainer zal de les door een andere trainer
worden gegeven. Als dat niet mogelijk is, zal de training worden ingehaald of
het lesgeld aan het einde van de lesperiode terug betaald. Bij de lesdata staan
ook inhaaldagen vermeld.

•

Bij slechte weersomstandigheden kan er in de zomer voor training worden
uitgeweken naar onze tennishal. Deze periode is van april t/m half september.
Jeugdlessen kunnen daarmee (bijna) altijd doorgang vinden; voor senior
training geldt dat er een gemaximeerd aantal banen beschikbaar is in de hal
voor training.

•

Mochten er in de zomerperiode vanwege slechte weersomstandigheden toch
lessen zijn uitgevallen, zullen deze lessen worden ingehaald.

•

Mochten er in de winterperiode vanwege slechte weersomstandigheden lessen
zijn uitgevallen, zullen er zes lessen worden ingehaald. Als het gegarandeerde
aantal (14) lessen daarmee nog niet is gegeven, dan kan er –in overlegworden uitgeweken naar andere dagen en/of tijden of eventueel de padelbaan
indien deze niet bezet is (maximaal 2x).

•

Gemiste lessen door ziekte of andere verhinderingen van de cursist geven
geen recht tot inhalen.

LESGELD EN BETALING
•

Het lesgeld wordt per automatische incasso geïncasseerd.

•

Voorafgaand aan de automatische incasso ontvangt u hiervan bericht per mail.

•

Wanneer een of meer betalingen niet kunnen worden geïncasseerd, zullen er
administratie- en eventuele incassokosten worden doorberekend.

COMMUNICATIE
•

In de week van 24 september 2018 (winter) en 25 maart 2019 (zomer) worden
de indelingen per mail verstuurd naar de deelnemers.

•

Voor vragen over de trainingsmogelijkheden, indeling e.d., kunt u terecht bij
coördinator trainingen Marlies Eeuwes. Zij is bereikbaar via email
m.eeuwes@houseoftennis.nl of per telefoon op 06 - 19302288.

