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LTV Berlicum biedt haar leden de mogelijkheid om gedurende de zomer- en winterperiode training te 

volgen van gediplomeerde tennistrainers. Om deze trainingen in goede banen te kunnen leiden 

hebben we enkele spelregels op papier gezet.  

1. Elke cursist moet zich aanmelden voor de training via yourtennis.nl. Via yourtennis.nl kan de 

cursist kiezen uit diverse lespakketten. 

2. Een lespakket bestaat uit 18 lessen. De lessen duren 50 minuten. 

3. Zodra de inschrijving is bevestigd verbindt men zich aan het gehele lespakket en moet het 

lesgeld voldaan worden.  

4. Door je inschrijving geef je aan dit “Trainingsreglement LTV Berlicum” goed gelezen te hebben 

en hiermee akkoord te zijn.  

5. Lidmaatschap van LTV Berlicum is verplicht bij deelneming aan de training. Men dient zelf het 

formulier (Aanmeldingsformulier LTV Berlicum.doc) via de website van LTV Berlicum 

(www.ltvberlicum.nl) te downloaden, in te vullen en op te sturen 

naar: ledenadministratie@ltvberlicum.nl. Indien dit niet tijdig gebeurt zal het lidmaatschap 

met terugwerkende kracht in rekening worden gebracht.   

6. Indien een lesgroep niet volledig gevuld kan worden, kunnen er wijzigingen worden 

aangebracht in het aantal lessen, de lesduur en/of in het lesgeld. Dit gebeurt in onderling 

overleg en na instemming van de cursist.  

7. Indien gedurende het lespakket (18 weken) het aantal deelnemers aan je groepstraining door 

omstandigheden, al dan niet structureel, wijzigt binnen de marge van één (1) plus of één  (1) 

minder trainingslid zal er géén verrekening van de trainingsgelden plaatsvinden. 

8. Er vindt geen restitutie plaats van het trainingsgeld in geval van blessures, ziekten en 

dergelijke. In overleg met de Technische Commissie en trainer probeert men in ernstige 

gevallen en na het overleggen van een doktersverklaring een passende oplossing te vinden.  

9. Mochten er trainingen komen te vervallen vanwege de weersomstandigheden dan komt de 

eerste training voor rekening van de cursist. De rest van de uitgevallen trainingen wordt na de 

cyclus ingehaald.  

10. Bij inschrijving voor een cursus ga je akkoord met elke professionele tennisleraar die wordt 

ingezet.  

11. Voor de definitieve bekendmaking van de groepsindelingen krijgt men géén inzage in de 

groepsindelingen. Wij streven ernaar zo homogeen mogelijk qua leeftijd en niveau in te delen. 

Op het inschrijfformulier bestaat de mogelijkheid om voorkeuren aan te geven. Wij behouden 

ons het recht voor om hiervan af te wijken.  

12. De trainingstijden tussen 19.30 uur en 21.30 uur zijn het meest geliefd. Met de indeling 

houden wij er dan ook rekening mee dat niet steeds dezelfde cursist op deze tijden aan bod 

komen. Cursisten die al enkele seizoenen op dezelfde tijd en/of dag getraind hebben, kunnen 

hieraan dan ook geen rechten ontlenen. We zullen rouleren met de tijden, zodat iedereen een 

keer aan de beurt komt op de populaire tijdstippen. 
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13. Circa 3 weken na aanvang van de eerste training wordt de groepsindeling opnieuw bekeken. 

Indien blijkt dat er groepen zijn die niet evenwichtig zijn qua speelsterkte, behouden wij ons 

het recht voor om de samenstelling van deze groepen te wijzigen. 

14. Mocht je na deze 3 weken nog op een moment ingedeeld staan waarop je op je 

inschrijfformulier had aangegeven niet beschikbaar te zijn, dan bestaat de mogelijkheid om 

alsnog af te zien van de zomer/wintertraining, en worden alleen de tot dan genoten lessen in 

rekening gebracht. Bedenk wel dat, indien er uiteindelijk minder deelnemers per uur gaan 

trainen, de trainingskosten van dat uur verdeeld worden over het aantal overblijvende 

trainingsleden. 

15. Op de website ltvberlicum.nl vindt u de actuele trainingskalender. 

De vereniging is niet aansprakelijk voor enige schade en/of letsel voortkomende uit de lessen. Het 

volgen van de training geschiedt op eigen risico. 


