Zomerlessen 2022

Voorwaarden


Je schrijft je in door een mail te sturen naar de trainer waarin je minimaal twee dagen/avonden
aangeeft waarop je beschikbaar bent voor het volgen van lessen.
Het is níet mogelijk om (voorkeur)tijden op te geven.



Inschrijven is niet vrijblijvend: je bent gehouden aan het afnemen en betalen van lessen op de
dagen/avonden die je als beschikbaar hebt opgegeven, ongeacht het tijdstip van die lessen.



Als je je na de groepsindeling alsnog afmeldt voor een lessenblok, dan ontslaat dit je niet van
verplichting tot het betalen van lesgeld. Reeds betaald lesgeld wordt niet gerestitueerd.



Aangezien het aantal lesuren voor senioren beperkt is, is het niet altijd mogelijk om alle
inschrijvingen te honoreren. Bij de indeling worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
o leden die veel beschikbaar zijn hebben meer kans om ingedeeld te worden, dan leden
die beperkte mogelijkheden hebben doorgegeven;
o aan eerdere lesdagen en –tijden kunnen geen rechten worden ontleend: iedere
lescyclus wordt de indeling opnieuw bepaald.



Als door slechte weersomstandigheden lessen uitvallen dan:
o worden de eerste twee uitgevallen lessen niet ingehaald;
o wordt voor de volgende uitgevallen lessen inhaallessen gepland;
o vervallen de inhaallessen als deze door de slechte weersomstandigheden nogmaals
uitvallen;
o geldt een eenmaal begonnen training als een gegeven training;
o kan de trainer besluiten tot het geven van een theorieles en/of een conditietraining.



Als de trainer door ziekte of blessure geen les kan geven of anderszins verstek laat gaan, dan
wordt er zo snel mogelijk een vervanger (m/v) geregeld. Mocht de les niet door kunnen gaan,
dan wordt deze altijd ingehaald.



Gemiste lessen vanwege afwezigheid van het trainend lid (bijv. door ziekte, blessure of
vakantie) geven geen recht op een inhaallessen of restitutie van lesgeld. Indien mogelijk kan
de trainer vervangende lessen aanbieden, maar hieraan kan géén recht worden ontleend.
Het trainend lid mag bij verhindering geen ander lid in zijn/haar plaats laten spelen.

De volledige voorwaarden vind je hier:
https://www.wereditilburg.nl/tennis/training/trainingsvoorwaarden/

Door jezelf aan te melden voor de tennislessen verklaar je je akkoord met de
trainingsvoorwaarden.

Zomerlessen 2022
Lesweken

Lesdagen & -tijden

onder voorbehoud

SENIOREN
Week 13 - Les 1
Week 14 - Les 2
Week 15 - Les 3
Week 16 - Les 4 (ma. 18-04 = 2 Paasdag)
Week 17 - Les 5 (wo. 27-04 = Koningsdag)
Week 18 - Les 6 (Meivakantie)
Week 19 - Les 7
Week 20 - Les 8
Week 21 - Les 9 (do. 26-05 = Hemelvaartsdag)
Week 22 - Les 10
Week 23 - Les 11 (ma. 05-06 = 2 Pinksterdag)
Week 24 - Les 12
Week 25 - Les 13
Week 26 - Les 14
Week 27 - Les 15
Week 28 - Les 16
Week 29 - Les 17
Week 30 t/m 35 - Zomervakantie
Week 36 - Les 18

maandag t/m donderdag
18.00u - 19.00u - 20.00u - 21.00u - 22.00 - 23.00u*

e

Vrijdag, zaterdag & zondag
08.30u - 09.30u - 10.30u - 11.30u*
PUPILLEN & JUNIOREN
maandag t/m donderdag
16.00u - 17.00u - 18.00u*

e

* Deze tijden zijn eindtijden, de overige tijden zijn
aanvangstijden

Lestarieven per persoon
De bedragen zijn incl. BTW

PUPILLEN°

JUNIOREN°

SENIOREN

(jonger dan 12 jaar)

(12-17 jaar)

(17 jaar en ouder)

lesgeld

6 personen
5 personen
4 personen
3 personen
3 personen
2 personen
2 personen
1 persoon
1 persoon

60 minuten les*
60 minuten les*
60 minuten les*
60 minuten les*
30 minuten les
60 minuten les*
30 minuten les
60 minuten les*
30 minuten les

te betalen°

te betalen lesgeld

€
€
€

145,50
174,60
218,25

→
→
→

115,50
144,60
188,25

n.v.t.

€

145,50

→

115,50

€

218,25

→

188,25

n.v.t.

€
€

218,25
291,00
n.v.t.

€
€
€
€

436,50
218,25
873,00
436,50

* Een lesuur duurt 60 minuten, waarvan 10 minuten inspeeltijd en 50 minuten training. De 10 minuten
inspeeltijd mag de trainer als pauze gebruiken.
° Pupillen & junioren ontvangen van de club een lessubsidie ter grootte van € 30,00 voor de gehele
lescyclus. Bij latere instroming is de lessubsidie naar rato van het aantal nog te volgen lessen.

