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  Lesvoorwaarden Jeugdtrainingen Winter ‘19/’20 
 
  Mogelijkheden en tarieven 

 Groep  Lesduur 
Aantal  

lessen 
Prijs 

Aantal 
kinderen 

Rood voor na de balvaardigheid/ 
tenniskids blauw (1) 

1x 1 uur per week 16 180 6 

Rood 2de jaars (2) 1x 1 uur per week 16 245 4 

Oranje / Groen / Geel  1 uur 1x 1 uur per week 16 125 8 

Oranje / Groen / Geel  1 uur 1 uur per week 16 245 4 

Oranje / Groen / Geel 2 x 1 uur 2x 1 uur per week 32 490 4 

(1). Voor jeugdleden die in maart 2019 zijn gestart met balvaardigheidstraining rood of tenniskids 
blauw. 
(2). Voor jeugdleden die in maart 2019 zijn gestart met rood na balvaardig wordt geadviseerd een 
seizoen te lessen in een groep van 4 deelnemers 
 

Tijdsduur van een les 
Een lesuur bestaat uit 60 minuten: 10 minuten inspelen / warming-up en uit 50 minuten les. 
 

Lestijden en lesperiode  
De lessen vinden plaats op de volgende tijdstippen: 
Maandag, dinsdag en donderdag tussen 16.00 en 20.00 uur 
Woensdag tussen 13.00 en 20.00 uur 
Vrijdag tussen 13.00 en 19.00 uur 

 
De lessen beginnen op maandag 30 september 2019 en gaan door tot en met vrijdag 20 maart 2020.  

In de periode van maandag 16 december 2019 tot en met vrijdag 31 januari 2020 worden er geen 
lessen gegeven (winterstop).  

De lesdag, de lestijden en de samenstelling van jouw lesgroep kun je ná de indeling opzoeken op 
www.tennisnaarden.nl. Je krijgt hierover per email bericht.  
 

 
 

http://www.tennisnaarden.nl/
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Indeling en tariefsaanpassing 
De indeling van de lesgroepen vindt plaats door de trainers op basis van niveau, leeftijd, motivatie en 
beschikbare tijden.  
 

Indien het niet mogelijk is een groep van 8 leerlingen te vormen geldt dat: 
- bij 6 of 7 leerlingen de groep start, onder dezelfde tariefvoorwaarden; 
 
Indien het niet mogelijk is een groep van 4 leerlingen te vormen geldt dat: 
- bij 3 leerlingen de groep start, onder dezelfde tariefvoorwaarden; 

 
NB. Bij het indelen van de lesgroepen van 8 leerlingen kan het voorkomen dat er sprake is van 
grote(re) niveau- en leeftijdsverschillen. De trainer zal in dit geval zijn les en de oefeningen 
gedifferentieerd aanbieden.  
 

Voor kinderen die deze winter twee maal per week willen lessen geldt dat de trainers daar bij de 
indeling zoveel als mogelijk rekening mee houden, waarbij niet kan worden gegarandeerd dat beide 
lessen door dezelfde trainer worden verzorgd.  

 
Verhindering / afzeggen van een tennisles 
Niet op de les verschijnen, om wat voor reden dan ook, is altijd voor rekening van de leerling. Indien 
je verhinderd bent, moet je dit tijdig telefonisch, per app of per mail doorgeven aan de trainer. Enkel 
en alleen in overleg met de trainer kan een ander jeugdlid deelnemen aan de les. 
 

In het geval het voorkomt dat er wegens weersomstandigheden meer dan twee lessen uitvallen, 
wordt een les ingehaald in de gereserveerde inhaalperioden (zie lesschema op de website). 
 
Aanpassingen van de indeling van de lesgroepen na twee lesweken 
De trainers zullen de kinderen zo goed mogelijk indelen. Na twee lesweken zullen de trainers de 
indeling van de lesgroepen bespreken en indien het noodzakelijk is de nodige aanpassingen maken, 
zodat de kinderen zo veel mogelijk in homogene groepjes kunnen trainen. 

 
Betaling 
Eind oktober 2019 worden de kosten voor de training automatisch geïncasseerd. U ontvangt eerst 
een factuur en daarin staat de definitieve incasso datum. 
 


