Lesreglement en betalingsvoorwaarden

1. Het volgen van de trainingen, activiteiten en clinics gebeurt op eigen risico. Vechtdal Tennis is niet aansprakelijk
voor persoonlijke ongevallen, blessures, en eventueel daaruit voortvloeiende schade veroorzaakt tijdens de training
van cursisten bij Vechtdal Tennis, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten.
2. De zomerseizoen bestaat uit een serie van 17 trainingen. Het winterseizoen indoor bestaat uit 20 trainingen en
buiten uit 10 trainingen. Alleen na onderlinge overeenstemming kan anders worden besloten.
3. De standaard duur van de training, is afhankelijk van het soort training:
a. Fase rood en oranje training duurt 45 minuten
b. Reguliere training duurt 50 minuten
c. Privé/duo training duurt 25 minuten
d. Indoor training duurt 45 minuten
3. Er wordt geen training gegeven op officiële feestdagen (2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, Koningsdag
en 1e en 2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag). Ook tijdens de meeste basisschoolvakanties wordt er geen training
gegeven.
4. Wanneer een training niet door kan gaan door ziekte of verhindering van de trainer zal er voor een vervangende
trainer worden gezorgd of de training wordt op een later moment ingehaald. Mocht er geen oplossing zijn dan zal
die gemiste training niet in rekening worden gebracht.
5. Er wordt geen lesgeld terugbetaald bij ziekte en verhindering van de cursist. In overleg met de trainer kan er
eventueel voor een vervanger worden gezorgd (mits passend in de groep qua niveau en leeftijd).
6. Als een cursist eenmaal is aangevangen met de cursus (zomer en/of winter) is de cursist het volledige lesgeld
verschuldigd.
7. De trainer beoordeelt of de training wel of geen doorgang kan vinden bij slecht weer.
8. Bij regen wordt het risico gedeeld door cursist en trainer. De eerste regentraining neemt de cursist voor rekening,
de tweede en derde regendag is voor rekening van de trainer.
9. In het winterseizoen worden alle trainingen die zijn vervallen door regen, sneeuw en bevriezing van de baan
ingehaald.
10. Eenmaal aangevangen trainingen worden in principe niet ingehaald.
11. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk in gelijkgestemde “homogene” groepen te trainen.
12. Bij onvoldoende deelname binnen de gewenste groepsgrootte zal er in overleg een herindeling plaatsvinden.
Indien dit niet te realiseren is worden de totale kosten door het aantal cursisten gedeeld. Dit altijd alleen na overleg
en akkoord.
13. De cursist geeft door deelname aan zijn of haar eerste training aan de bijbehorende kosten te zullen accepteren.
Indien de cursist hier bezwaren tegen heeft dient dit voorafgaand of uiterlijk tijdens de eerste training kenbaar
gemaakt te worden.
14. Het lesgeld dient binnen 8 dagen (voor de derde training) betaald te zijn. Facturen worden verzonden per mail.
Wanneer er een 2e herinnering gemaakt moet worden, worden er administratiekosten in rekening gebracht.
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