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Bij buitentrainingen moet de cursist lid zijn van de tennisvereniging.
Bij haltrainingen hoeft de cursist geen lid te zijn van een vereniging.
De indeling vindt plaats op basis van niveau, leeftijd en beschikbare dag en tijd.
Iedere cursist wordt voor aanvang van de wintertraining d.m.v. een mail of
telefonisch contact op de hoogte gebracht van de dag en trainingstijd.
Bij verhindering van mij als trainer wordt u hiervan telefonisch, via de sms of email
op de hoogte gebracht. Deze les(sen) worden door mij volledig ingehaald.
Indien u zelf verhinderd bent wordt deze les niet ingehaald. Wel bestaat er de
mogelijkheid om bij een andere groep een keer in te vallen indien mogelijk.
Indien lessen uitvallen bij de buitentrainingen wegens weersomstandigheden
worden er in de loop van de cursus en/of aan het einde van de cursus, maart,
maximaal 2 lessen ingehaald.
De trainer beoordeelt of een training wel of geen doorgang kan vinden op basis van
de weersomstandigheden.
Eenmaal aangevangen lessen worden niet ingehaald.
Het volgen van tennistrainingen bij Tennisschool Thomas Blok is voor eigen risico.
Tennisschool Thomas Blok kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige
schade voortkomend uit de trainingen.
Indien er geen lessen plaats vinden i.v.m. schoolvakanties of officiële feestdagen
wordt dit vroegtijdig aangegeven.
Bij incomplete groep (8 leerlingen) blijft de lestijd gehandhaafd.
Bij incomplete groepen (8 leerlingen) blijft het lesgeld gehandhaafd.
De trainer zorgt voor ballen, hulpmiddelen etc..
De cursist zorgt zelf voor goede sportkleding en schoeisel.
De cursisten kunnen een racket lenen of testen bij Tennisschool Thomas Blok.
De automatische incasso zal maandelijks plaatsvinden rond de 1e van iedere
maand;
Het lesgeld bestaat uit twee componenten te weten, baanhuur en lesgeld. De
tennisschool huurt de tennisbanen van de exploitant derhalve zit in de genoemde
maandtarieven €5,- per maand inbegrepen van de baanhuur. Genoemde tarieven
zijn inclusief omzetbelasting.

