
INSCHRIJF FORMULIER TENNISLESSEN ZOMER 2018

De lessen worden gegeven op  dinsdag 

03, 10, 17, 24 april / 8, 15, 22 mei / 5,12, 19, 26 juni / 3, 10, 17 juli / 4, 11 september.

De lessen duren 60 minuten (dit is inclusief 10 minuten voor het vegen van de banen, administratie, 
etc.).

Opgave voor de lessen gebeurt rechtstreeks bij de trainer. Op het opgegeven e-mailadres ontvang je de 
factuur voor het zomerseizoen. 

Aantal personen (per groep) Minuten Kosten (16 lessen)
7-9 60 € 102,--    p.p.
6 60 € 136,--    p.p.

3-5 60 € 204,--    p.p.
7-9 45 €   76,50  p.p.
Etc.      

Privéles 30     €   20,--   per les

Afwijkende groepsgrootte: in overleg wordt de lengte van de les of het bedrag aangepast. Afwijkende 
lengte van de les: het tarief wordt naar rato aangepast.
De samenstelling van de groepen zal voornamelijk via jullie aanmelding en in overleg tot stand komen. 
Het bestuur zal waar nodig adviseren. Er zal gestreefd worden naar zo groot mogelijke groepen van 
gelijkwaardig niveau.

Heb je al eerder lessen van mij gehad; dan volstaat een WhatsApp berichtje of een e-mailbericht dat je 
meedoet en hoef je dit formulier niet opnieuw in te vullen.
Inschrijving houdt in dat je akkoord gaat met bijgaand lesreglement en verplicht jou tot het betalen van 
de lessen.

Graag ontvang ik van nieuwe lessers de volgende gegevens:

 Voor- & achternaam M/V
 Geboortedatum
 Adres
 Postcode  + Woonplaats
 E-mailadres  

 Mobielnummer** (**mobielnummer van ouders (jeugd))
 Bij voorkeur samen met

Dit (volledig ingevuld en ondertekend) formulier kun je mailen naar: tennisleszevenhuizen@gmail.com

Handtekening



Mocht je nog nadere informatie wensen of vragen hebben dan kun je mij bereiken, bij voorkeur, via de mail 
tennisleszevenhuizen@gmail.com  òf via SMS/WhatsApp  06 – 294 72 72 6.

LESREGLEMENT 
1.   Inschrijving voor les of training kan uitsluitend door middel van een ingevuld en ondertekend 

inschrijfformulier. 

2. Indien er te weinig deelnemers zich hebben opgegeven voor een groep, zal ik met de 
desbetreffende personen overleggen om tot een oplossing te komen.

3. De inschrijvingskosten zullen uiteraard afhankelijk en evenredig aan de groepsgrootte en  
trainingsduur en -periode aangepast worden. De groepsgrootte wordt vastgesteld op de 2e lesdag. 
Degene die zich later aanmeldt wordt geacht te betalen voor die groepsgrootte. Wel worden de 
kosten aangepast op het aantal nog te volgen lessen.

4 Teruggave van het lesgeld bij lesverzuim van de deelnemer door verhindering, blessures, 
verhuizing e.d. is niet mogelijk, tenzij deze een vervanger regelt. Het verschuldigde bedrag moet 
onderling geregeld worden.

5. Je hebt geen recht op inhaallessen bij afwezigheid, terwijl er wel les wordt gegeven. Bij 
verhindering graag even doorgeven aan de trainer. (mailen of WhatsApp of via SMS).

6. Niet op les komen, om wat voor reden dan ook, is altijd voor rekening van de cursist.

7. De les-data kunt u terug vinden op het inschrijvingsformulier.

8. Mochten er lessen uitvallen door weersomstandigheden, dan wordt de 1ste les wel ingehaald, de 
2de niet, de 3de wel, etc..

9. Eenmaal aangevangen lessen die door weersomstandigheden moeten worden gestopt, worden als 
gegeven beschouwd.

10. Lessen die uitvallen door ziekte of afwezigheid van de trainer worden altijd ingehaald. De les mag 
gegeven worden door een vervangende trainer.

11. Inhaallessen kunnen uitsluitend binnen de lesperiode worden ingehaald tot een maximum van 3. 

12. De tennisleraar is niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit 
voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van lessers.

13.  Je kunt alleen les nemen als je lid bent van SVA. Dit houdt ook in dat er dus 
lidmaatschapscontributie verschuldigd is.


