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Lesreglement de HTV en Totaal in Tennis. 

 
Verhinderingen.  
Er kunnen zowel bij seniorentraining als bij jeugdtraining een maximaal aantal verhinderingen 
worden toegestaan. Het is anders ondoenlijk voor de trainers om een lesplanning te maken.  
 
Artikel 1.  
Zowel de zomer als de wintercursus omvatten een vooraf vastgesteld aantal lessen. 
 
Artikel 2. 
Alleen leden van de HTV kunnen zich inschrijven voor een lespakket. Met uitzondering van 
kennismakingslessen voor potentieel nieuwe leden. 
 
Artikel 3.  
Een lesuur duurt  50 minuten, een half lesuur duurt 25 minuten. Indien er sprake is van haltraining 
heeft de cursist 60 minuten de beschikking over de baan. 
 
Artikel 4. 
De leraar geniet in principe 10 minuten pauze nadat hij/zij 50 minuten les heeft gegeven. 
 
Artikel 5. 
De lessen worden gegeven op in overleg met  de HTV vast te stellen tijdstippen met (in principe) 
een onderbreking in de reguliere basisschoolvakanties in Heteren en de erkende Nederlandse 
feestdagen (schema ministerie van OCW). Het lesschema wordt aan het begin van het seizoen 
definitief vastgesteld (met daarin opgenomen de geldende vakanties en de feestdagen). Dit 
schema wordt gepubliceerd op de website van HTV.  
 
Artikel 6. 

Lesgarantie: Bij uitval van lessen vanwege slechte weers- en/of baanomstandigheden geldt 

de regel:  

Aan het begin van het seizoen wordt het aantal lessen en de lesperiode waarbinnen de 

lessen worden gegeven vastgesteld. Totaal in Tennis geeft de garantie dat bij een serie van 

18 lessen minimaal 16 lessen en bij 16 lessen minimaal 14 lessen worden gegeven binnen 

de vooraf vastgestelde periode. Overige uitgevallen lessen zullen, zoveel mogelijk, in overleg 

met de leerling, binnen de vastgestelde periode worden ingehaald. 

De periode wordt telkens vooraf vastgelegd in het les data overzicht. 

Totaal in Tennis zal echter haar uiterste best doen het afgesproken aantal van 18 lessen 

binnen de lesperiode voor 100% te verzorgen. 
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Artikel 7. 
De lessen die zijn uitgevallen, om een andere reden dan het wegblijven van de leerling, zullen 
zoveel mogelijk worden ingehaald aan het einde van de cursus op hetzelfde tijdstip of op dagen dat 
iedereen beschikbaar is. Dit is helaas niet altijd mogelijk en het kan voorkomen dat de les wordt 
ingehaald op een andere dag en een ander tijdstip dan de oorspronkelijke lesdag. 
 
 
Artikel 8. 
De trainer beslist wanneer trainingen niet doorgaan. Uitzondering hierop is de baanconditie 

die zou kunnen verhinderen dat trainingen doorgang vinden.  

De beheerder van het park beslist dan of en wanneer de buitenbanen bespeelbaar zijn. 

 
Artikel 9. 
De leerling kan een aan hem/haar te geven les niet overdragen aan een derde, behalve met 
uitdrukkelijke toestemming van de trainer. 
 
Artikel 10. 
Bij inschrijving voor de lessen gaat cursist akkoord met de door Totaal in Tennis ingezette trainer. 
Dit geldt ook voor wisselingen en/of invallen. 
 
Artikel 11. 
De leraar kan een door hem te geven les slechts overdragen aan een bevoegde andere leraar. 
Totaal in Tennis zal de contactpersoon van de vereniging hierover zo spoedig mogelijk berichten. 
 
Artikel 12. 
De leraar handhaaft de orde tijdens de door hem gegeven lessen. 
 
Artikel 13. 
Totaal in Tennis zal er alles aan doen de kwaliteit van de lessen op een verantwoord niveau te 
houden. Deelname aan de lessen gebeurt echter volledig op eigen risico van de deelnemer. 
 
Artikel 14. 
Door het insturen van het ingevulde inschrijfformulier geeft de cursist zich definitief op voor de 
cursus en is verplicht het verschuldigde lesgeld te betalen. 
 
Artikel 15. 
Het lesgeld dient te worden voldaan door middel van automatische incasso waarvoor de cursist bij 
de eerste les een eenmalige getekende machtiging afgeeft aan Totaal in Tennis (zie YourTennis).  
Het machtigingsformulier wordt bij de bevestigingsmail als bijlage meegezonden en dient naar 
Totaal in Tennis te worden opgestuurd. 
Cursist wordt geacht voldoende saldo op de rekening te hebben om incasso mogelijk te maken. 
Hiertoe ontvangt cursist ten minste 3 dagen voordat tot incasso wordt overgegaan een 
aankondiging per mail. 
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Betalen in twee termijnen kan alleen bij factuurbedragen boven € 200.  
 
Bij storno wegens onvoldoende saldo of onjuist ingevuld inschrijfformulier wordt € 5,00 kosten in 
rekening gebracht bovenop het verschuldigde lesbedrag. 
Indien het lesgeld bij de eerste poging tot incasseren niet kan worden geïncasseerd zullen 
nogmaals maximaal twee pogingen worden ondernomen het lesgeld te incasseren waarbij bij 
iedere poging € 5,00  extra in rekening wordt gebracht vanwege gemaakte kosten.  
Mocht het lesgeld hierna nog altijd niet geïncasseerd kunnen worden, wordt een nota naar de 
deelnemer gestuurd voor kosten van de lessen en/of trainingen, vermeerdert met een bedrag 
van € 25,00 administratiekosten.  
 
Artikel 16. 
Ziekte of afwezigheid van een cursist heeft geen invloed op het door de cursist verschuldigde 
lesgeld. Het bewuste lesuur komt voor de zieke of afwezige cursist te vervallen. De trainer houdt 
een presentielijst bij. 
 
Artikel 17. 
Bij ziekte of afwezigheid van de vaste trainer zal de training: 

1.  op een, in overleg te bepalen, later tijdstip worden ingehaald. (zie ook art. 6) 
2.  worden verzorgd door een vervangende trainer. 

 
Artikel 18. 
Bij voortijdige beëindiging van de cursus door een cursist, om welke reden dan ook, vindt er geen 
restitutie plaats van het resterende lesgeld. Na overleg met de trainer is het mogelijk een 
vervanger te sturen van gelijke sterkte. Een senior lid regelt een eventuele financiële regeling zelf 
met zijn/haar vervanger. Een eventuele financiële regeling tussen de vertrekkende en de komende 
cursist wordt in onderling overleg tussen de cursisten vastgesteld. Totaal in Tennis heeft hier geen 
bemoeienis mee. 
 
Artikel 19. 
Bij onvoldoende aanmeldingen voor een trainingspakket kunnen programma's komen te vervallen. 
De kans bestaat dat u niet kunt worden ingedeeld in een groep met de door u gewenste 
groepsgrootte, bijvoorbeeld door een tekort aan leerlingen. Uiteraard wordt in dat geval ook de 
prijs van de lessenreeks evenredig aangepast.  
 
Artikel 20. 
Totaal in Tennis kan eventueel in samenspraak met het bestuur van de HTV in uitzonderlijke 
gevallen besluiten, dat er wordt afgeweken van bovenstaande regels. 


