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Lesreglement JS Tennis & Coaching
1.

De wintertrainingen lopen van 4 April 2022 t/m 2 Oktober 2022. Het aantal
trainingen is afhankelijk van de vakantieperiodes en feestdagen en zal in de factuur worden benoemd.

2.

De lessen worden verzorgd op TC Park Marlot te Wassenaar. Voor het volgen van lessen dient u te
beschikken over een geldig lidmaatschap.

3.

Kosten voor de trainingen zijn te vinden op onze website.

4.

Een training van 1 lesuur bestaat uit 50 minuten. Een training van een half lesuur bestaat uit 25
minuten.

5.

Trainingen worden gegeven door de gediplomeerde trainers van JS Tennis & Coaching.

6.

Gedurende de schoolvakanties en op officiële feestdagen worden er geen trainingen gegeven, tenzij er
in overleg met de trainer anders wordt afgesproken.

7.

Leerlingen kunnen zich als groepje aanmelden, of alleen. De trainers zoeken dan een geschikt groepje.

8. Een groepje bestaat maximaal uit 4 leerlingen, maar ook 1, 2 of 3 personen per les is mogelijk.
Afhankelijk van de aanmeldingen kan de groepsgrootte (en dus ook de hoogte van de trainingskosten)
anders zijn dan gewenst. Dit zal altijd in overleg gaan met de leerling.
9. Bij regen zal de eerste training die door slecht weer niet door kan gaan worden ingehaald, een tweede
training is voor risico van de leerling(en), de derde wordt opnieuw ingehaald. Eventuele verdere
trainingen zijn voor risico van de leerling.
10. Een gestarte training die halverwege uitvalt door regen, wordt niet ingehaald.
11. Een leerling die zich heeft opgegeven voor een serie lessen, maar deze door ziekte of blessure niet af
kan maken, is hier zelf verantwoordelijk voor en dient eventueel zelf voor een vervanger te zorgen.
Restitutie van het lesgeld in hierbij niet mogelijk.
12. Lesdagen en tijden zijn voor het gehele seizoen (4 April 2021 t/m 2 Oktober 2022) vastgelegd en
kunnen tussentijds niet worden gewijzigd. Wanneer de leerling niet meer kan deelnemen volgt er geen
restitutie van het lesgeld.
13. Mochten de lessen, door onvoorziene omstandigheden of overmacht, geen doorgang kunnen vinden
worden de openstaande lessen doorgeschoven. Er zal geen restitutie plaatsvinden.
14. Bij ziekte of verhindering van de trainer, wordt de training ingehaald of overgenomen door een andere
trainer van JS Tennis & Coaching.
14. Bij ziekte of verhindering van de leerling zouden we het op prijs stellen dit minimaal 24 uur van
tevoren door te geven.
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15. Voor de betaling van de lessen ontvangt de leerling een rekening. Deze dient binnen 14 dagen na
ontvangst te worden voldaan.
16. De trainers van JS Tennis & Coaching zijn niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen, blessures en
eventuele daaruit voortvloeiende schade noch voor diefstal of beschadiging van materialen.
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