
Lesreglement en Betalingsvoorwaarden Tennisschool Houthuyse  

1. Het volgen van de trainingen gebeurd op eigen risico. De tennisschool is niet 

aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen, blessures, en eventueel daaruit 

voortvloeiende schade veroorzaakt tijdens de training van speler of speelster bij de 

tennisschool, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van leerlingen. 

2. Bij de inschrijving dient de cursist een geldig e-mail adres op te geven. Tennisschool 

Houthuyse verstuurt informatie met betrekking tot de lessen en geplande activiteiten 

via de opgegeven mailadres van de cursist. De cursist geeft bij het afronden van de 

inschrijving toestemming om e-mails te ontvangen van Tennisschool Houthuyse. 

3. Onder een les van een uur verstaan we een tijdseenheid van 10 minuten inspelen en 50 

minuten les. 

4. Onder een les van ¾ uur verstaan we een tijdseenheid van 5 minuten inspelen en 40 

minuten les. 

5. Onder een les van ½ uur verstaan we een tijdseenheid van 5 minuten inspelen en 25 

minuten les. 

6. Als de cursist niet komt opdagen tijdens het afgesproken lesuur, dan is dat voor 

rekening van de cursist. 

7. Bij blessure van de cursist zullen de lessen niet terugbetaald worden. De lessen 

kunnen indien mogelijk ingehaald worden tijdens dezelfde geboekte periode. Als er 

ergens anders in een groep van hetzelfde niveau plek is zal dit door de trainer 

aangegeven worden. De cursist kan eventueel ook zelf voor een invaller regelen van 

hetzelfde niveau. 

8. De lessen die uitvallen door afwezigheid van de leraar, worden altijd ingehaald. 

9. Bij afwezigheid van de tennisleraar is het mogelijk dat de les door een andere 

tennisleraar gegeven zal worden. 

10. Bij de cursus van 18 lessen, die uitvallen door middel van slechte 

weersomstandigheden (bijv. regen en sneeuw), passen we het volgende inhaalsysteem 

toe: als buiten niet gespeeld kan worden gaan we naar binnen op kosten van de cursist. 

De cursist betaald een maximum van EUR 7,- in een groep van 4 of EUR5,- in een 

groep van 6 per persoon per keer dat er in de hal getraind moet worden (in de zomer 

liggen de kosten lager). Kiest de cursist hier niet voor dan passen we het volgende 

inhaalsysteem toe en delen wij de cursist op een andere dag en tijd in voor een 

inhaalles.  

o 1
ste

 les wordt wel ingehaald 

o 2
de

 les wordt niet ingehaald 

o 3
de

 les wordt wel ingehaald 

o 4
de

 les wordt niet ingehaald 

o 5
de

 les wordt wel ingehaald 

o Hierna worden de lessen niet meer ingehaald en valt dit onder uw eigen risico. 

11. De inhaallessen kunnen op ieder gewenste dag en tijdstip door de tennisschool 

ingepland worden (voor de jeugd natuurlijk buiten de schooltijden en voor 20:00 uur). 

Bij afwezigheid van de cursist vervalt de mogelijkheid tot het inhalen van de les. 

12. Eenmaal aangevangen lessen worden niet ingehaald. 

13. De trainers beoordelen of de training wel of geen doorgang kan vinden. Bij twijfel 

dient u contact op te nemen met de trainer en kijken we of we naar binnen gaan. 

14. Bij slecht weer dient de cursist zelf contact op te nemen met de trainer over de 

doorgang van de les. 

15. Op onderstaande dagen/weken geven wij geen les: 

o Koningsdag 



o Hemelvaartsdag 

o 1
ste

 en 2
de

 paasdag 

o 1
ste

 en 2
de

 pinksterdag 

o 1
ste

 en 2
de

 kerstdag 

o Nieuwjaarsdag 

o alle schoolvakanties met uitzondering van de meivakantie. Wij geven geen les 

in de week dat heel Nederland vrij heeft. De andere week geven wij gewoon 

les. 

16. Indien nodig worden de schoolvakanties wel gebruikt om de lessen in te halen. De 

Tennisschool heeft het recht om uiterlijk een week voor de vakanties de lessen in te 

plannen en kenbaar te maken. Indien de cursist niet aanwezig kan zijn zal de les niet 

nogmaals ingehaald kunnen worden. 

17. Bij onvoldoende deelname binnen de gewenste groepsgrootte zal er in overleg een 

herindeling plaatsvinden, zodat er altijd met een volledige groep (3,4 of eventueel 6 

personen) zal worden getraind. Indien dit niet te realiseren is worden de totale kosten 

door het aantal leerlingen gedeeld. De leerling geeft door deelname aan zijn of haar 

eerste les aan de bijbehorende kosten te zullen accepteren. Indien de leerling hier 

bezwaren tegen heeft dient dit voorafgaand de eerste les kenbaar gemaakt te worden. 

18. De cursist kan een voorkeurs dag of tijdstip van de cursus aangeven op het 

inschrijfformulier. De trainers zullen er alles aan doen om de cursist op de 

voorkeursdagen en tijdstip te plannen. Lukt dit niet, dan neemt Tennisschool 

Houthuyse contact met u op om te kijken of de cursist nog op andere dagen 

beschikbaar is. Als er geen mogelijkheden zijn om de cursist in te plannen dan wordt 

de cursist op de wachtlijst geplaatst. 

19. Als een cursist eenmaal is aangevangen met de cursus, dan is de cursist het volledige 

lesbedrag verschuldigd. 

20. Indien de factuur niet op de vervaldag is voldaan, wordt er 10 euro administratiekosten 

in rekening gebracht. 

21. Bij annuleringen wordt er 25% van de totale cursus kosten in rekening gebracht mits 

de annulering minder dan 2 weken voor aanvang van de eerste les plaatsvindt. Vindt 

de annulering minder dan 1 week voor aanvang van de eerste les plaats dan is de 

cursist de totale lesgeld verschuldigd. 

22. Bij wanbetaling heeft de tennisschool het recht de cursist tijdelijk uit te sluiten van de 

training totdat aan de betalingsverplichting is voldaan. De betalingsverplichting blijft 

ondanks de opschorting van de trainingen, onverminderd van kracht over het gehele 

overeengekomen lesgeld van de leerling. Na het verstrijken van deze termijn treedt 

verzuim in en staat het de tennisschool vrij om zonder nadere ingebrekestelling 

incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden 

gevorderd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de 

hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een 

minimum van 50 euro, alles exclusief omzetbelasting. 

23. Alle informatie over lesduur en lestarieven is onder voorbehoud van druk- en 

schrijffouten. Tennisschool Houthuyse heeft het recht om bij druk- en/of schrijffouten 

deze te corrigeren, en zal haar cursisten hiervan op de hoogte brengen. 

24. Door het insturen van het ingevulde inschrijfformulier verklaart de cursist akkoord te 

gaan met alle bepalingen zoals genoemd in dit lesreglement. 

 


