INSCHRIJFFORMULIER JUNIOREN TV HEIDESLAG
WINTER 2013-2014
Onderstaand geven wij een overzicht van de lesmogelijkheden tijdens de
winterperiode 2013-2014. Deze loopt van week 42–'13 t/m week 10–'14.
Er is geen les in de herfstvakantie (week 43-’13), de kerstvakantie
(week 52–'13 en 01-'14) en de voorjaarsvakantie (09-'14).
Naam: ……….…..………………………………..……

M/V

Adres: …..………………….………………..………..

KNLTB lid nr.: ……………………

PC + woonplaats: …..…………..…………..…….

Speelsterkte: ………………….…

Geboortedatum: ....……………………..…….....

Hoe lang tennis je al: ….. jaar

Telefoonnummer vast: ……………………………….....
Telefoonnummer mobiel: ……………………………….
E-mailadres: …..…………………………………………….
Schrijft zich in voor tennislessen in de winterperiode 2013-2014 bij TV HEIDESLAG in de
sporthal in Erica.
Kruis de categorie aan, die u wenst.
JUNIORENTRAININGEN:
□
□
□
□

Categorie
Categorie
Categorie
Categorie

A:
B:
C:
D:

□ Categorie E:

1 uur les in een groep van 4 gedurende 18 weken:
€ 278,- p.p.
1 uur les in een groep van 6 gedurende 18 weken:
€ 218,- p.p.
1 uur les in een groep van 8 gedurende 18 weken:
€ 164,- p.p.
'Tenniskids', 45 min. les in een groep gedurende 18 weken: € 99,- p.p.
(voorwaarden: zie reglement art. 2.5)
30 minuten privé les gedurende 18 weken:

€ 556,- p.p.

De privé lessen kunnen ook door 2 personen gevolgd worden. De kosten kunnen dan door
twee gedeeld worden.
Wanneer de groepsgrootte afwijkt van de hierboven genoemde categorieën, wordt de prijs
aangepast aan het uiteindelijke aantal lessers, bijvoorbeeld bij 7 personen 1 uur les is dat
€ 187,- p.p.
De tennislessen vinden plaats op donderdag van 15.30 tot 18.00 uur.

□ Ik kan niet trainen op donderdag van ……………………. tot ……………………… uur.
Ik wil graag ingedeeld worden met: ………….……………/……………………………/………………………….

□

Ik accepteer het reglement van Tennisschool Koning (zie achterzijde)

Dit formulier vóór 10 september 2013 opsturen naar:
Ellis Reuvers, Witrugspecht 2, 7827 RC Emmen.
e-mail: administratie@tennisschoolkoning.nl
Datum: …..……… 2013

Handtekening ouder: ……………………………

REGLEMENT TENNISSCHOOL KONING
1.

Algemene bepalingen
1.1
Iedere lesser moet lid zijn van de vereniging en is voor het lidmaatschap contributie verschuldigd. Ter controle hiervan dient op het inschrijfformulier voor tennislessen het lidmaatschapsnummer te zijn ingevuld, of dient een kopie van het ingevulde aanmeldingsformulier voor het
lidmaatschap van TV Heideslag te zijn bijgevoegd.
1.2
Lessen kunnen alleen gevolgd worden, indien een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier is ingeleverd bij Tennisschool Koning.
1.3
U zorgt zelf voor gepaste kleding, schoenen en een racket. Tennisschool Koning zorgt voor de
ballen.

2.

Groepen
2.1
De indeling van de groepen wordt bepaald door Tennisschool Koning.
2.2
Ongeveer een week voor aanvang van de lessen ontvangt u per e-mail of schriftelijk bericht op
welke dag en tijdstip u bent ingedeeld.
2.3
Indien u ernstige bezwaren heeft tegen de indeling, dient u dit per omgaande te melden aan
Tennisschool Koning.
2.4
De prijs van de tennislessen is afhankelijk van de groepsgrootte. Mocht deze meer dan
één persoon afwijken van hetgeen u heeft opgegeven, nemen wij contact met u op. De prijzen
van de verschillende lespakketten gelden bij volledige groepen. Bij onvolledige groepen zal de
lesprijs of lesduur aangepast worden.
2.5
De instroomgroep 'Tenniskids' bestaat uitsluitend uit kinderen in de leeftijd tot en met 10 jaar
(peildatum 1 april voor het zomerseizoen en 1 oktober voor het winterseizoen), die voor het
eerst deelnemen aan tennislessen. De groepsgrootte bestaat uit minimaal acht kinderen.
Toename van het aantal kinderen in de groep gedurende het tennisseizoen is mogelijk. Deze
eventuele toename heeft geen invloed op de hoogte van het te betalen lesgeld.

3.

Lessen en les uitval
3.1
De tennislessen worden gegeven op donderdag.
3.2
Mocht u verhinderd zijn een les bij te wonen, verzoeken wij u dit te melden bij de trainer,
Xandra Kamst, tel. 06-13239522.
3.3
Zonder tegenbericht gaat de les altijd door.
3.4
In geval van ziekte en/of blessure van de lesser vindt geen restitutie van lesgeld plaats
3.5
In geval van verhuizing wordt uitsluitend tot restitutie overgegaan, indien de vrijgekomen
plaats wordt ingenomen door een andere betalende lesser.
3.6
Als lessen uitvallen door afwezigheid van de trainer wordt een vervangende trainer ingezet of
wordt er een vervangende datum vastgesteld.
3.7
Indien door weersomstandigheden de les niet door kan gaan, is de eerste uitval les voor
rekening van de lesser. Tussentijds of aan het eind van het seizoen zullen er inhaal lessen
gepland worden voor de tweede en eventuele volgende uitval lessen. Dit is echter alleen
mogelijk als u zich ook flexibel opstelt t.a.v. de eventuele in te halen lessen.

4.

Schade
4.1
Tennisschool Koning is niet aansprakelijk voor ongevallen en blessures opgelopen tijdens de
lessen, tenzij ernstige nalatigheid van de trainer kan worden aangetoond.
4.2
Tennisschool Koning is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of het verloren gaan van
goederen van lessers.

5.

Betaling
5.1
Betaling van de lesgelden geschiedt op basis van een factuur.
5.2
Indien u het niet eens bent met de inhoud van de factuur, dient u vóór de datum van de
(eerste) betalingstermijn te reclameren, met opgave van redenen.
5.3
Indien de factuur niet vóór of op de vastgestelde betalingstermijn is voldaan, wordt € 5,00
administratiekosten in rekening gebracht, en wordt het factuurbedrag vermeerderd met de
wettelijke rente, gerekend vanaf de uiterste betaaldatum.

6.

Overige bepalingen
6.1
Waarin dit reglement niet voorziet, beslist Tennisschool Koning.
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