Lesreglement
Tennis Academy Van den Brink
1. Onder een lesuur wordt verstaan een tijdseenheid van 50 minuten, een half lesuur
derhalve 25 minuten. U heeft resp. 60 en 30 minuten de beschikking over de baan.
2. De leerling dient lid te zijn van de tennisvereniging om tennisles te kunnen krijgen.
3. Bij annulering van de cursus door de leerling wordt na verrekening van reeds
verkregen lessen op de resterende cursuskosten het lesgeld verrekend, waarbij 1 les
voor rekening is van de leerling. Bij gedwongen annulering van de cursus kan de
leerling, uiteraard in overleg met en na goedvinden van de betreffende leraar, voor het
resterende gedeelte van de cursus een vervanger aanwijzen. De verrekening van de
kosten wordt hierbij door de oorspronkelijke leerling geregeld.
4. Groepsles is een lesuur van 25 of 50 minuten aan meer dan twee leerlingen.
Individuele lessen zijn uitsluitend voor 1 persoon.
5. Niet verschijnen op de les is voor rekening van de leerling. Eventuele afmeldingen
dienen 24 uur van te voren telefonisch te geschieden, zodat er indien mogelijk een
inhaal les kan worden afgesproken.
6. Voor lesuren die door slechte weersomstandigheden geen doorgang kunnen vinden,
gelden de navolgende regels:
Alle lesuren (groeps- en individuele lessen) die uitvallen, worden ingehaald. De
momenten waarop deze lessen worden ingehaald, worden bepaald in overleg met
de leerling(en), maar de trainer heeft de beslissende stem.
Er worden geen theorielessen gegeven.
Wanneer inhaallessen niet meer mogelijk zijn (voorbeeld: extreme sneeuwval),
vindt een restitutie plaats van het lesgeld. Hierbij geldt dat 1 uitgevallen les voor
rekening van de leerling is.

•
•
•

7. Een les gaat altijd door, tenzij de trainer anders doorgeeft.
8. Wanneer bij de lesindeling een groep niet geheel gevuld is (bijv. 3 i.p.v. 4 personen)
wordt:
de lestijd navenant aangepast: bijv. bij 3 personen i.p.v. 4 personen wordt de
lestijd 45 min i.p.v. 1 lesuur.
De leerlingen benaderd om tegen meerbetaling toch een uur les te krijgen.

•
•

9. Betaling kan uiterlijk op de 2e les contant of op het banknummer van uw trainer.
Alleen bij een cursus van 16 of meer weken kan men in 2 termijnen betalen
(meerkosten 4 euro).
10. De vakanties/vakantiedagen worden in de nieuwsbrief (1e tennisles) bekend
gemaakt.
11. Bij ziekte/afwezigheid van de trainer, regelt deze een invaller of haalt hij deze les in op
een nader te bepalen datum/tijdstip.
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12. Klachten in het algemeen en over het onderwijs in het bijzonder kunnen door de
leerlingen, vereniging of parkdirectie, na overleg met de leraar worden ingediend bij
het bestuur van de VNT.
13. De vaste trainer van TAB is Randy van den Brink.

