
Lesreglement Tennisschool Claire Lablans  
jeugd zomertraining 2022 

 
 
 
Artikel 1: tennislessen 
 
U kunt kiezen uit: 
 

      

     A Groepsles of privé-les. 
De training bestaat uit 17 weken bij L.T.C. de Zonneweide met de volgende opties: 

 - 17 lessen van een half uur. Dit is inclusief 5 minuten pauze voor de leraar. 
 - 17 lessen van een uur. Dit is inclusief 10 minuten pauze voor de leraar. 

     
 

Kosten groepsles zomerseizoen: 

Groepsles 17 weken 1x per week 60 minuten:   € ,00  per persoon 

Groepsles 17 weken tweede extra training in de week: € ,00  per persoon 

Twee keer in de week training is mogelijk indien de beschikbaarheid daarvoor is. 
 
Kosten privéles zomerseizoen: 

Losse privéles van 30 minuten     € 24,50  per persoon 

Losse privéles 60 min     € 49,00  per persoon 

Losse privéles 30 min 2 personen     € ,25  per persoon 

Losse privéles 60 min 2 personen    €   per persoon 

Privéles zomerseizoen (17 weken – 30 minuten)  €408,00  per persoon 
 
   

     B   Losse lessen (in overleg met Claire). 
 

De tennisschool houdt zoveel mogelijk rekening met verzoeken met betrekking tot tijdstippen en voorkeur 

groepsgenoten volgens uw inschrijfformulier. Een garantie om aan deze verzoeken te voldoen kan niet worden 

gegeven. 

 
 
 
Artikel 2: Overige informatie over de lessen 
 
Verder zijn onderstaande regels van toepassing:  

 Voor de lessen die door weersomstandigheden en/of officiële feestdagen geen doorgang kunnen vinden 

geldt:  

De eerste feestdag / regendag (feestdagen en regendagen) is voor rekening van de leerling. De overige 

dagen die uitvallen worden ingehaald.  

 Op een zaterdag in april of mei van 12:00-13:30 wordt een extra inloop training georganiseerd. (de 

datum wordt later bekend gemaakt). 

 Indien de groep uit vier personen bestaat wordt de les duur 45 minuten. 

 Indien de binnenhal beschikbaar is (als de binnenbanen niet verhuurd zijn) mag Tennisschool Claire 

Lablans gebruik maken van de binnenhal.  

 In geval van blessures, ziekte, verhuizing, etc. volgt géén restitutie van het lesgeld. 

 In geval van afwezigheid kun je een vervanger van gelijke sterkte laten deelnemen aan de training. 

 Niet op de les verschijnen is voor rekening van de leerling(e). 

 Afzeggen privéles, mits 48 uur van tevoren, is tweemaal toegestaan. 

 Bij ziekte of afwezigheid van de trainer zal de training:  

1. op een, in overleg met de trainer te bepalen tijdstip worden ingehaald.  

2. op de gebruikelijke tijd worden verzorgd door een vervangende trainer.  

 

 



Artikel 3: inschrijven lessen/ betaling factuur 

Elke cursist moet zich aanmelden via een inschrijfformulier. Door inschrijving verbindt de cursist zich aan de 

tennislessen. Door indienen van het inschrijfformulier is men een betalingsverplichting aangegaan, ook al maakt 

de cursist geen gebruik van het recht op deelname aan de lessen. Indien een cursist niet ingepland kan worden, 

wordt van deze regel afgeweken. 

 

Bij voortijdige beëindiging van de tennislessen door een deelnemer, om welke reden dan ook, vindt er geen 

restitutie plaats van het resterende lesgeld.  

 

In geval van afwezigheid is het mogelijk om de lessen over te dragen aan derden, mits van gelijk niveau en in 

overleg met de trainer. Een eventuele financiële regeling tussen de vertrekkende en de komende leerling wordt in 

onderling overleg tussen hen vastgesteld zonder tussenkomst van de Tennisschool.  

 
Betaling van het factuurbedrag dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum.  
 

 

Artikel 4: aansprakelijkheid 

 
Het volgen van tennislessen is voor eigen risico. De Tennisschool is niet verantwoordelijk voor ongevallen en 

blessures van cursisten en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van 

goederen die tijdens de training plaatsvinden. 

 
Door invulling en verzending van het inschrijfformulier verklaart de cursist, kennis te hebben genomen van 

bovenstaande bepalingen en hiermee akkoord te gaan. 

 

 

Artikel 5: corona regels 
Voor de lessen die tijdelijk door corona geen doorgang kunnen vinden geldt: 

Het kan zijn dat de lessen langer in het seizoen doorlopen of dat er in een week in overleg extra lessen worden 

ingepland. 

 

Op de website van de tennisschool zijn de corona regels te vinden. Deze worden up-to-date bijgehouden. 

 
 
‘Vanwege de privacywetgeving verklaart Tennisschool Claire Lablans dat uw contactgegevens alleen gebruikt worden voor communicatie 
met uzelf. Uw persoonsgegevens worden gebruikt zolang u als leerling bent ingeschreven en verwijderd als geen communicatie met u meer 

nodig is. Uw persoonsgegevens worden niet gepubliceerd of doorgegeven aan andere organisaties.’ 

 

  


