
 

 

Lesreglement  Tennisvereniging R.C.W. 
 

 Om deel te kunnen nemen aan de lessen, dient u lid te zijn van tennisvereniging R.C.W. 
 
 Lessen kunnen op de banen van tennisvereniging R.C.W. alleen door een tennisleraar, 

aangesteld door R.C.W., aan leden van R.C.W. gegeven worden die geen contributieschuld 
hebben en die de trainingsgelden voor aanvang van het lesblok voldaan hebben. De tennisleraar 
kan aan een cursist om bovengenoemde redenen tennistraining weigeren. 

 
 Een lesblok op de banen voor junioren omvat 18 lessen voor 4 personen en voor senioren 

bedraagt een lesblok 18 lessen voor 4, 3 of 2 personen. Wanneer bij junioren het aantal personen 
per lesblok afwijkt van 4, dan zullen de leskosten evenredig toe- of afnemen. Er zal in dat geval 
overleg plaatsvinden tussen trainingscoördinator, trainer en ouder van leerling.  

 
 Een heel lesuur bedraagt 50 minuten en een half lesuur (privé-les) 25 minuten.( 1 uur baantijd) 
 
 De lessen worden op een in overleg geplande tijd tussen tennisleraar en cursist gegeven, dit 

wordt in een schema vastgelegd. 
 
 Tijdens de vakantie van de basisscholen zullen in principe geen tennislessen gegeven worden. 
 
 Bij verhindering van de trainer zal deze u hiervan op de hoogte brengen. Deze lessen worden 

volledig ingehaald. Indien u zelf verhinderd bent, ongeacht de reden heeft u géén recht om deze 
les ingehaald te krijgen. 

 
 Indien lessen uitvallen wegens weersomstandigheden worden er op het einde van elke cursus, als 

volgt lessen ingehaald: voor 2 ivm weersomstandigheden uitgevallen tennislessen krijgt u één 
inhaalles terug met een maximum van 2 inhaallessen per cursus. 

 
 De vereniging stelt het benodigde spel- en lesmateriaal ter beschikking, met uitzondering van 

tenniskleding en racket. 
 
 Cursisten dienen de trainingslessen in correcte tenniskleding en schoeisel te volgen. 
 
 De cursist kan een aan hem/haar te geven les niet overdragen aan derden. 
 
 Door ondertekening van het inschrijfformulier gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van 

het lesreglement welke deel uitmaakt van het inschrijfformulier. 
 
 In de week voorafgaand aan uw 1ste training ontvangt u telefonisch dan wel per mail bericht 

betreffende uw trainingsindeling. 
 
 De trainer is aangesloten bij Sport Events welke de sporttechnische ondersteuning verzorgt. In 

gevallen waarin het lesreglement niet voorziet, zal het dagelijks bestuur een beslissing nemen. 
 
 Het volgen van de tennislessen is voor eigen risico. Sport Events kan niet aansprakelijk worden 

gesteld voor enige schade voortkomend uit de trainingen. 
 
Indien u vragen heeft over de cursus kunt u contact opnemen met de trainingscoördinator via 
onderstaand mailadres. 
 
Techniek@tennisvereniging-rcw.nl  
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