Wintertraining 2019 - 2020 Zwaluwse tennisvereniging

De trainingen starten vanaf 22 oktober as. Een cyclus bestaat uit 5/10 lessen. In de schoolvakanCes
zijn geen lessen gepland. Een lesuur duurt 50 minuten. De lessen worden gegeven door onze enthousiaste en ervaren trainer: SCjn Adriaensen, conform het lesreglement van Top Tennis Training Brabant.
De lesmogelijkheden.
Senioren maken een keuze voor een groep van 2 of 4 personen. De jeugd kiest voor een groep van 4
tot 6 personen (50 minuten). Voor kinderen tot 8 jaar ligt de nadruk op slag- en balvaardigheid in
groepen van 6 spelers. Het lesgeld wordt naar rato van het aantal deelnemers in de les berekend. Dit
betekent dat indien u inschrijU voor een groep van 4-6 personen, u akkoord gaat met het tarief voor
4 personen en naar rato korCng krijgt bij elke extra speler. Een en ander zal in overleg plaatsvinden.
Ook privé-les behoort tot de mogelijkheden. Voor meer informaCe, zie hieronder bij kosten of op
www.yourtennis.nl

De lessen worden door SCjn gegeven op dinsdag, vrijdag en zaterdag .
Vermeld bij uw inschrijving verhinderingen en het vroegst mogelijke CjdsCp van aanvang van een les.
Sta sCl bij verplichCngen zoals muziekles, trainingen van andere sporten etc. U dient zich te realiseren
dat te veel verhinderingen de indeling in een groep kunnen beperken. Streef er naar zoveel mogelijk
Cjden aan te geven dat u wel kunt lessen. Het Inschrijﬀormulier vindt u op www.yourtennis.nl. Hier is
na inschrijving ook een handig lesoverzicht te zien.

Voorwaarde om aan de training te mogen deelnemen is dat men lid is van Zwaluwse tennisvereniging
en een geldig pasje van 2019 moet tonen voor deelname aan de training en men een machCging (incasso) ondertekent ( digitaal via Yourtennis.nl ) om het trainingsgeld van uw rekening af te schrijven.
Dit zal dan van opgegeven Iban rekeningnummer in 1x afgeschreven worden.

INSCHRIJFBEPALINGEN

ArCkel 1.
Het volgen van tennistrainingen is alleen mogelijk als lid van Zwaluwse tennisvereniging, via
www.yourtennis.nl
ArCkel 2.
De tennislessen bij Zwaluwse tennisverenging worden verzorgd door Top Tennis Training Brabant. De
cursus begint op maandag 22 oktober 2019 en omvat 5 lessen. Daarna is het mogelijk om voor een
vervolgcursus in te schrijven.
ArCkel 3.
Inschrijvingen zijn mogelijk t/m zondag 13 okt 2019. Inschrijving geeU niet automaCsch recht op
plaatsing. Inschrijvingen na de sluiCngsdatum worden geplaatst op een wachtlijst. Plaatsing in een
lesgroep is dan alleen nog mogelijk, indien er ruimte is in een lesschema van een trainer én er, naar
het oordeel van de trainer en de trainingscoördinator van Zwaluwse tennisverenging, een zinvolle
groepssamenstelling mogelijk is. Bij onvoldoende aanmeldingen kunnen programma's komen te vervallen.
ArCkel 4.
Een lesuur duurt vijUig minuten, een half lesuur duurt 30 minuten. Het lesgeld wordt proporConeel
berekend op basis van het daadwerkelijke aantal personen. Dit betekent dat indien u inschrijU voor
een groep van 4-6 personen, u akkoord gaat met het tarief voor 6 personen en naar rato korCng krijgt
bij elke extra speler. Ditzelfde principe geldt ook voor de andere groepen.
AlternaCef kan ook de trainingsduur aangepast worden bij gelijkblijvende kosten. Hierbij blijU het
tarief gelijk, maar wordt de duur van de training naar rato aangepast.
ArCkel 5.
De lessen worden gegeven, op in overleg met de trainingscoördinator van Zwaluwse tennisverenging
vast te stellen CjdsCppen, met een onderbreking van de (meeste van de) reguliere basisschoolvakanCes in Breda en omstreken, en de erkende Nederlandse feestdagen. Het lesschema wordt aan het
begin van het seizoen deﬁniCef vastgesteld (met daarin opgenomen de vakanCes en de feestdagen).

ArCkel 6.
Door het insturen van het ingevulde inschrijﬀormulier geeU de cursist zich deﬁniCef op voor de cursus van 5 weken en machCgt hij/zij tevens Top Tennis Training Brabant middels een automaCsche
incasso om het lesgeld te incasseren. Tevens verklaart cursist akkoord te zijn met dit reglement. Het
lesgeld zal in 1 termijn worden afgeschreven van opgegeven Iban rekeningnummer.

AFWEZIGHEID/VERVALLEN VAN LESSEN

ArCkel 7.
De les gaat alCjd door, tenzij de trainer aielt. De trainer beoordeelt of een training geen doorgang
kan vinden. Indien lessen uitvallen wegens weersomstandigheden, dan worden de lessen ingehaald.
ArCkel 8.
Bij ziekte of afwezigheid van de vaste trainer zal de training:
• Op een, in overleg met de trainer te bepalen, CjdsCp worden ingehaald óf
• Op de gebruikelijke Cjd worden verzorgd door een vervangende trainer, met geldige KNLTB-licenCe
• Uitval van de reguliere trainer is geen aanleiding tot resCtuCe van het lesgeld.

ArCkel 9.
Ziekte of afwezigheid van een cursist heeU geen invloed op het door de cursist verschuldigde lesgeld.
Het bewuste lesuur komt voor de zieke of afwezige leerling te vervallen.
ArCkel 10.
Indien een cursist verhinderd is, wordt hij/zij geacht dit vroegCjdig te melden bij de trainer.
ArCkel 11.
Indien incasso/betaling van het lesgeld niet mogelijk is kan de Zwaluwse tennisverenging deelname
aan de les(sen) uitsluiten tot het moment dat het lesgeld alsnog is voldaan. Deze vervallen (les)sen
kan de cursist achteraf niet inhalen.
KWALITEIT
ArCkel 12.
Zwaluwse tennisverenging en Top Tennis Training Brabant zullen er alles aan doen de kwaliteit van de
lessen op een verantwoord niveau te houden.
ArCkel 13.
De trainer zal, behalve aan speltechnische en speltacCsche facemen, ook aandacht besteden aan zaken als sporCef gedrag op en rond de baan plus elementaire regels van sporthygiëne en blessureprevenCe.
ArCkel 14.
Zwaluwse tennisverenging (en de trainer) zullen naar beste eer en geweten de groepsindelingen vaststellen. TussenCjdse wijzigingen in de groepssamenstelling kunnen worden doorgevoerd indien de
trainer dit wenselijk acht. De betreﬀende cursisten worden hiervan vroegCjdig op de hoogte gebracht
door de trainer. De tussenCjdse wijzigingen zullen worden voorgelegd en/of medegedeeld aan de
trainingscoördinator van de Zwaluwse tennisverenging

SLOTBEPALINGEN
ArCkel 15.
De cursist kan een aan hem/haar te geven les niet overdragen aan een derde, met uitzondering van
het bepaalde in arCkel 16.
ArCkel 16.
Bij voorCjdige beëindiging van de cursus door een cursist, om welke reden dan ook, vindt er geen resCtuCe plaats van het resterende lesgeld. In het geval van langdurige afwezigheid is het mogelijk om
de lessen over te dragen aan een derde, mits van gelijk niveau en in overleg met de trainer. Een eventuele ﬁnanciële regeling tussen de vertrekkende en de komende cursist wordt in onderling overleg
tussen hen vastgesteld. Top Tennis Training Brabant en de Zwaluwse tennisvereniging hebben hier
geen bemoeienis mee.
ArCkel 17.
De lesgelden dienen te worden voldaan op de navolgende wijze:
• Door afgiUe van een eenmalige machCging. Indien wij deze niet kunnen incasseren, zullen wij een
nota verzenden (zijnde het lesgeld vermeerderd met € 5,00 administraCekosten).
• Door overboeking van het op de nota vermelde totaalbedrag (zijnde het lesgeld vermeerderd met €
5,00 administraCekosten); dit binnen 8 dagen na ontvangst van de nota.

ArCkel 18.
Bij niet Cjdige betaling zal het restant van het totaalbedrag ineens verschuldigd en opeisbaar zijn.
Alle buitengerechtelijke incassokosten verbonden aan de incasso der vordering, komen ten laste van
de cursist c.q. zijn/haar wemelijke vertegenwoordiger. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom
met een minimum van € 25,00 en te vermeerderen met BTW.
ArCkel 19.
Het volgen van tennislessen is voor eigen risico. Zwaluwse tennisvereniging, Top Tennis Training Brabant en de trainer kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade of lichamelijk letsel voortkomend uit trainingen.
ArCkel 20.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist Top Tennis Training Brabant, indien mogelijk
op advies van de trainer.

