
   Lesreglement HTC de Ypelaer      

Onderstaand trainingsreglement is van toepassing op alle tennislessen, die door de trainers bij de 

Ypelaer worden gegeven : 

De lesduur van een zomer- en wintercyclus bestaat uit 16 lesuur x 50 minuten. (een half lesuur duurt 

30 minuten). Tijdens basisschoolvakanties en op feestdagen wordt er uiteraard niet getraind. 

De taken van de leraar bestaan uitsluitend uit het geven van tennisles en het zorgen voor 

hulpmaterialen tijdens de les. 

Alleen Ypelaer leden kunnen deelnemen aan de lessen. 

Niet verschijnen op de les is voor rekening van de cursist.  

De les gaat altijd door, tenzij de trainer afmeldt via email of telefoon. Bij twijfel dient u altijd 

contact op te nemen met de trainer. De trainer kan leerlingen verzoeken hem te helpen door gebruik 

maken van een bellijst/telefoonboom. 

      Maximaal worden 2 vervallen trainingen  (“slecht weer”) per cursusduur ingehaald. De  

      inhaallessen worden gegeven na de trainingscyclus.  

 

      Indien door weersomstandigheden een les zou komen te vervallen mag de trainer per  

      cyclus maximaal één theorieles verzorgen ( =van toepassing op juniorentraining) 

De tennisleraar stelt zich niet aansprakelijk voor ongevallen en/of schade welke tijdens de lessen 

zijn ontstaan.  

Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk in groepen te trainen van gelijkwaardig niveau. 

In geval van langdurige afwezigheid (blessure) is het mogelijk uw lessen over te dragen aan derden, 

mits gelijk niveau en in overleg met de trainer. Inhaalmogelijkheden zijn beperkt, dit kan alleen als 

er een ander groepje incompleet is (en van gelijkwaardige sterkte ) 

Bij inschrijving kan de betrokken cursist aangeven met wie hij of zij de cursus wil volgen en 

aangeven wanneer er niet kan worden getraind. Met deze wensen wordt zo veel mogelijk rekening 

gehouden. Wanneer U zich niet tijdig opgeeft, is het onzeker of U nog ingedeeld kunt worden 

Indien een bepaalde les door de betrokken leraar wordt afgezegd als gevolg van ziekte of 

afwezigheid van de leraar, wordt deze 1 op 1 ingehaald. Bij langere afwezigheid van een trainer kan 

een vervangende trainer worden ingeschakeld voor de resterende lessen.  

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

U ontvangt per email bericht over de indeling van de lessen.  

Lesgeld dient binnen 10 dagen na ontvangst factuur te worden overgemaakt op het 

bankrekeningnummer van de trainer dat op de factuur staat vermeld.  

Aanmelding voor een cursus houdt in dat men akkoord gaat met het lesreglement van HTC de 

Ypelaer  ! 

De in dit reglement vastgelegde artikelen zijn geformuleerd overeenkomstig de richtlijnen van de 

Vereniging van Nederlandse Tennisleraren. 


