
 

 
 

Inschrijfformulier tennislessen   

Zomerseizoen 2022 
                                                          
Naam: ………………….…………………………………………………………………………………………………………..…   M / V 
 
Adres:……………………………………………………………Postcode:…………………Woonplaats:.…………………………. 
 
Telefoon: ………………………………….Mobiel: ….………………………………………………..……………………………….. 
 
E-mail…….……………………………………………………………………Geboortedatum:………………………………………… 
 
 
Trainingen Junioren                                                                                                              
Bijv. 
0  Tenniskids  16 x 60 minuten  8 personen*  € 100,-- p.p. 

0  Tenniskids  16 x 45 minuten  6 personen*  € 100,-- p.p. 

0  Tenniskids  12 x 60 minuten  6 personen*  € 100,-- p.p. 

 
 

Trainingen Senioren                                                                                                              
Bijv. 

0  Training    16 x 60 minuten  4 personen*  € 230,- p.p. 

0  Training    16 x 60 minuten  6 personen*  € 155,- p.p. 

0  Training  16 x 60 minuten  8-9 personen*  € 120,- p.p. 

 
* Bij kleinere groep, wordt, in overleg het lestarief, de lesminuten of het aantal 
   lessen aangepast. 
 

0  Privétraining 60 minuten 1-2 personen  € 45,-  per training. 
  

    
Dit (volledig ingevuld en ondertekend) formulier kun je mailen naar: tennisleswildervank@gmail.com 

Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden van BJKoncept 

Handtekening 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mocht je nog nadere informatie wensen of vragen hebben dan kun je mij bereiken, bij voorkeur, via de mail 

tennisleswildervank@gmail.com òf via SMS/Whatsapp 06 – 294 72 72 6. 

mailto:tennisleswildervank@gmail.com


 

 
 

 
Algemene Voorwaarden BJKoncept 

   
 

Training 

1. Een heel lesuur duurt 60 minuten inclusief 10 minuten inspeeltijd, administratie etc.. 
2. De les gaat altijd door, tenzij de trainer afbelt. 
3. Bij absentie dienen lessen 24 uur van tevoren bij de trainer afgemeld te worden. 
4. Lessen die door eigen toedoen worden gemist kunnen in principe niet ingehaald worden. 

5. Mochten er lessen uitvallen door weersomstandigheden, dan wordt de 1ste les wel 
ingehaald, de 2de niet, de 3de wel, etc.. 

6. Eenmaal aangevangen lessen die door weersomstandigheden moeten worden gestopt, 
worden als gegeven beschouwd. 

7. Inhaallessen kunnen uitsluitend binnen de lesperiode worden ingehaald tot een maximum 
van 3. 

Inschrijving en betaling 

1. Door ondertekening van het inschrijfformulier gaat u een betalingsverplichting aan met 
BJKoncept, ook al maakt u geen gebruik van het recht op deelname aan de trainingen. 

2. BJKoncept behoudt zich het recht voor om inschrijvingen te weigeren. 
3.    Het tarief van de groep wordt na afloop van de 2e les vastgesteld a.d.h.v. het aantal 

personen waaruit die groep op dat moment bestaat. Lessers die naderhand instromen 
worden geacht eenzelfde lestarief per uur te betalen als de andere deelnemers in die 
groep.  

4. Betaling van de verschuldigde lesgelden dient 14 dagen na facturering te worden voldaan 
op de rekening van BJKoncept. 

5. Bij tussentijdse beëindiging door cursist en/of wettelijke vertegenwoordiger blijft het 
totale lesgeld verschuldigd. 

6. Teruggave van het lesgeld bij lesverzuim van de deelnemer door verhindering, blessures, 
verhuizing e.d. is niet mogelijk, tenzij deze een vervanger regelt. Het verschuldigde bedrag 
moet onderling geregeld worden. 

7. Let op: Je kunt alleen les nemen als je lid bent van TC CLIAS 

Aansprakelijkheid 

1. BJKoncept is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit 
voortvloeiende schade en blessures, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van 
cursisten. 

2. In geval van langdurige afwezigheid is het mogelijk (tegen overlegging van een 
doktersverklaring) uw lessen over te dragen aan derden, mits gelijk niveau en in overleg 
met de trainer. 

 
 
 
 

 

Mocht je nog nadere informatie wensen of vragen hebben dan kun je mij bereiken, bij voorkeur, via de mail 

tennisleswildervank@gmail.com òf via SMS/Whatsapp 06 – 294 72 72 6. 
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