
 

 

Inschrijfformulier tennislessen NDO 
Vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 

Om les te volgen dien je lid te zijn van ATC Dronten! De lessen worden gegeven gedurende het gehele jaar, in de weken dat 

de kinderen naar de basisschool gaan. Er is geen les in de geadviseerde vakanties volgens het Ministerie van Onderwijs, 

tenzij in overleg met NDO anders wordt besloten. Instromen kan op elk moment, indien er ruimte is. Je krijgt van ons 

bericht wanneer jij les hebt. 

 

Padel training  

Junior 

o 5  Padel lessen in een groep van 4 personen in een lesuur € 65,= p.p. Deze kosten zijn gebaseerd op 4 personen. Indien 

er minder dan 4 personen in de groep zitten, wordt de tijdsduur of het tarief hierop aangepast. 

o Half lesuur privéles. Kosten hiervan bedragen € 25,= per les p.p. 

o Lesuur privéles. Kosten hiervan bedragen € 46,= per les p.p. 

Senior 

o 5 Padel lessen in een groep gebaseerd op 4 personen voor een lesuur € 65,= p.p. Deze kosten zijn gebaseerd op 4 

personen. Indien er minder dan 4 personen in de groep zitten, wordt de tijdsduur of het tarief hierop aangepast. 

o Half lesuur privéles. Kosten hiervan bedragen € 25,= per les p.p. 

o Lesuur privéles. Kosten hiervan bedragen € 46,= per les p.p. 

 

Tennistraining 

Junior 

Nieuw (nieuw lid en niet eerder les gehad bij ATC Dronten) 

o Maak Kennis Met Tennis (MKMT). 5 starterslessen in de periode tot eind 2022 voor € 70,= p.p. in een groep, 

lidmaatschap en racket in bruikleen. Als je langer dan een jaar blijft trainen bij NDO, mag je dit racket houden! Deze 

kosten zijn exclusief éénmalige inschrijfkosten à € 12,= bij ATC en de betaling verloopt via ATC Dronten. 

Jaartraining (Let op, betaling gaat in termijnen van 10 lessen, maar betaling voor het hele jaar is verplicht!) 

o Junioren jaartraining 1 maal in de week in een grotere groep, waarbij per 10 lessen € 65,= p.p. wordt gefactureerd.   

o Junioren jaartraining 2 maal in de week in een grotere groep, waarbij per 20 lessen € 120,= p.p. wordt gefactureerd. 

o Junioren jaartraining in een kleinere groep van 4-5 personen, waarbij per 10 lessen € 110,= p.p. wordt gefactureerd.  

Deze kosten zijn gebaseerd op een lesuur in de week met 4-5 personen. Indien er minder dan 4 personen in de groep 

zitten, wordt de tijdsduur of het tarief  aangepast. 

Geen jaartraining 

o Junioren training 10 lessen voor € 85,= p.p. in een groep. 

o Half lesuur privéles. Kosten hiervan bedragen € 23,= per les p.p. 

o Lesuur privéles. Kosten hiervan bedragen € 46,= per les p.p. 

Senior 

o 10 groepslessen van een lesuur in een groep van 4-5 personen, waarbij per 10 lessen € 110,= p.p. wordt gefactureerd.  

 Deze kosten zijn gebaseerd op 4-5 personen. Indien er minder dan 4 personen in de groep zitten, wordt de tijdsduur of 

 het tarief aangepast. 

o 10 groepslessen van een half lesuur in een groep van 2 personen. Het lesgeld bedraagt € 110,= p.p. 

o 10 Groepslessen van een lesuur in een groep van 2 personen. Het lesgeld bedraagt € 220,= p.p. 

o Half lesuur privéles. Kosten hiervan bedragen € 23,= per les p.p. 

o Lesuur privéles. Kosten hiervan bedragen € 46,= per les p.p. 

 

Voor inschrijven of vragen, mail Niels den Ouden: niels@ndoweb.nl 

 

Voor– en achternaam : ………………………………………………………………………………………………………………... 

Straat & huisnummer : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode & woonplaats : ………………………………………………………………………………………………………………... 

Telefoonnummer  : …………………………………………………………. mobiel : ...................................... 

Geboortedatum  : ………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mailadres  : ...................................................................................................................... 

 

mailto:niels@ndoweb.nl


 

 

Beschikbare lestijden: 
Woensdag  van ……………………… uur  tot ………………………uur  

Donderdag  van ……………………… uur  tot ………………………uur 

Vrijdag   van ……………………… uur  tot ………………………uur 

Zaterdag   van ……………………… uur  tot ………………………uur 

Andere dagen en tijden in overleg bij voldoende animo 

 

Lesreglement 

1. De leerling is verplicht het gehele bedrag dat voortvloeit uit de les cyclus te voldoen. Betaling geschiedt vooraf. 
2. De lessen worden gegeven op een door de leraar in overleg met de leerling vast te stellen tijdstip. 
3. De lestijden worden aan u doorgegeven door NDO, meestal per email. 
4. Een lesuur duurt 50 minuten, een half uur les duurt 25 minuten. 
5. Facturen worden in pdf-bestand per mail toegezonden, tenzij u contant betaalt. Indien gewenst en op verzoek 

kunnen deze per post worden toegezonden, de bijkomende kosten daarvan zullen worden doorberekend. 
6. Men kan individueel en in groepsverband trainen. 
7. Bij groepslessen wordt er na een lescyclus, direct een nieuwe cyclus gestart indien deze niet door u zijn opgezegd. 
8. Kinderen worden in grotere groepen ingedeeld, waarbij er gebruik wordt gemaakt van 2 banen. 
9. De lessen staan op naam en zijn niet overdraagbaar. 
10. Gemiste groepslessen kunnen niet worden ingehaald. 
11. Bij verhindering van privéles dient de leerling zich tijdig af te melden, te weten op zijn laatst 24 uur van te voren, 

anders is de leerling verplicht het lesgeld te voldoen. Volgt men groepslessen dan is men bij verhindering in ieder 
geval verplicht het lesgeld te voldoen. 

12. Proeflessen kunnen gevolgd worden in overleg met NDO. Er kunnen maximaal 2 proeflessen gevolgd worden. Indien 
men vervolgens op les gaat, zullen de proeflessen alsnog in rekening worden gebracht. Indien men niet op les gaat, 
zijn de proeflessen voor rekening van NDO. Individuele proeflessen kunnen tegen betaling worden gevolgd. 

13. De lessen gaan altijd door, behalve als er een weeralarm wordt afgegeven of er zich onverwachte omstandigheden 
voordoen (bv. hagel of sneeuw op de baan). Indien de lessen niet door kunnen gaan zullen de leerlingen door NDO 
geïnformeerd worden. Dit kan via mail, sms, WhatsApp, telefoon, Twitter of via de verenigingswebsite of de website 
van NDO (www.ndoweb.nl). 

14. Indien lessen uitvallen door weersomstandigheden wordt de 1e les niet ingehaald, de 2e les wel, de 3e les niet, enz.. Bij 
jeugdlessen kan de leraar beslissen vanwege weersomstandigheden theorielessen te geven. Bij omstandigheden die 
buiten invloed van NDO liggen geldt de regeling dat de 1ste les niet wordt ingehaald, de 2de les wel, de 3e les niet etc. 

15. De trainer behoudt zich te allen tijde het recht voor de les te stoppen indien de omstandigheden hem daartoe 
dwingen. 

16. Indien de betaling niet binnen de door de leraar vastgestelde termijn is voldaan, volgt er een aanmaning. U heeft 14 
dagen de tijd om alsnog tot betaling over te gaan. Bij het verder uitblijven van betaling volgt er een verhoging van 
15% van het verschuldigde bedrag i.v.m. incassokosten. 

17. De leraar verzorgt het lesmateriaal. De leerling zorgt zelf voor een tennisracket, passende kleding en schoeisel. 
18. Het volgen van een les is voor eigen risico, de leraar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor blessures. 
19. De leerling heeft zich gedurende de les te houden aan de zgn. gedragscodes die de leraar hem oplegt. Daar waar de 

leerling dit nalaat is de leerling verantwoordelijk voor de gevolgen hiervan (bijv. uitsluiting van de les en 
aansprakelijkheid voor de gevolgschade). 

20. In alle overige gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist NDO. 
21. Door ondertekening van dit lesreglement gaat men akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens; naam, 

adres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum en e-mailadres om indeling, voortgang en facturatie van de lessen 
en uitnodigingen voor evenementen te communiceren.  

22. Deze gegevens worden middels ons privacy beleid enkel door medewerkers van NDO  ingezien en gebruikt, bewaard 
in een beveiligde omgeving en niet verstrekt aan derden. 

23. Een exemplaar van ons privacy beleid en/of ons protocol datalekken is inzichtelijk en kan worden opgevraagd. 
 

Bij inschrijving van lessen verbindt men zich tot ondertekening van het lesreglement 
Ondergetekende gaat akkoord met het lesreglement 
 
Datum    : ………………………………………… 
 
Handtekening (ouder/verzorger) : ………………………………………… 

http://www.ndoweb.nl/

