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Zomer Lesreglement 

 
Artikel 1. 

De cursist geeft hierbij opdracht aan de leraar, gelijk de leraar van de cursist in opdracht aanneemt, om beginnend op 04 April 

2022 aan genoemde cursist tennisles te geven op het tennispark HLTC Hoogerheide. De lessen worden in elkaar opvolgende 

weken gegeven. 
 

Artikel 2. 

De leraar is met vakantie gedurende 2e paasdag en 2e pinksterdag, (deze zullen in mindering gebracht worden op uw factuur), mei 

vakantie (zie zomer planning 2022) en de zomervakantie van het basis onderwijs (zie zomer lesplanning 2022) 
 

Artikel 3. 

Een lesuur duurt vijftig minuten, een half lesuur duurt vijfentwintig minuten. 

 
Artikel 4. 

Indien lessen uitvallen, door ziekte van de leraar, of door een andere aan de leraar toe te rekenen oorzaak, zullen die lessen alsnog 

worden gegeven in de maand juli en september van hetzelfde tennisseizoen door de leraar vast te stellen tijdstippen.  

 
Artikel 5. 

In geval van afgelasting wegens weersomstandigheden waardoor cursisten hun training de 1e, 3e geannuleerd zien, zal TSMN niet 

gehouden zijn om de afgelaste training op een later tijdstip of latere datum in te halen c.q. voor restitutie van cursusgeld te zorgen. 

In geval van afgelasting wegens weersomstandigheden waardoor cursisten hun training de 2e, 4e maal geannuleerd zien, zal TSMN 
verplicht zijn de trainingen in te halen en nieuwe data en tijdstippen daarvoor te bepalen, welke uiterlijk voor het einde van het 

betreffende tennisseizoen dienen te worden gegeven. (met een max van 2 inhaal lessen per seizoen) 

Eenmaal aangevangen lessen, zijn gegeven lessen. 

 

Artikel 6. 

De tennisschool behoudt het recht om bij onvolledige groepen het lesgeld naar rato aan te passen of het aantal lessen te verlagen. 

Dit houdt in dat er b.v. vanaf 4 personen 10 lessen gegeven zal worden. 

 
Artikel 7. 

Bij inschrijving van de cursus ben U verplicht lid te zijn van HLTC Hoogerheide. 

Door inschrijving verbindt u zich aan de gehele cursus, als de cursist de cursus afbreekt blijft de cursist het gehele bedrag 

verschuldigd, inclusief het lidmaatschap van HLTC Hoogerheide.  
Annulering van de cursus kan alleen schriftelijk/mail en tot maximaal 1 week voor aanvang van de cursus. 

 

Artikel 8. 

Het volgen van een cursus geschiedt op eigen risico. TSMN & HLTC Hoogerheide zijn niet aansprakelijk voor ongevallen en/of 

schade die tijdens de trainingen ontstaan 

 

Artikel 9. 

De cursist is echter bevoegd om in overleg met en na goedvinden van de leraar een derde in zijn plaats als cursist te doen treden, in 
welk geval de leraar niet tot restitutie gehouden is. De verrekening van de kosten wordt hierbij door de cursist zelf met die derde 

geregeld. 

 

Artikel 10. 
Als door calamiteiten of andere omstandigheden die redelijkerwijs niet door TSMN hadden kunnen worden voorkomen, (tijdelijk) 

geen tennisbanen beschikbaar zijn voor trainingen, dan stelt TSMN haar cursisten daarvan zo snel mogelijk op de hoogte. In 

dergelijke gevallen vervalt de verplichting van TSMN de volledige volgens inschrijving aantaltraining weken te geven uit hoofde 

van deze opdracht en zal de cursist niet gerechtigd zijn tot enige (schade)vergoeding. 
 

Artikel 11. 

De uiterlijke betalingstermijn is 14 dagen. Als de factuur niet op de vervaldag is voldaan zal er een herinnering factuur gestuurd 
worden en zal er op dat moment wettelijke rente en administratie kosten van € 10,- in rekening gebracht worden. 
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