
 

Lesreglement "TV Tie-Breakers Zomerseizoen 2023 – reguliere groepslessen 
VOLWASSENEN" 

1. Het zomerseizoen loopt van eind maart t/m half september. 
2. Voor het verkrijgen van tennisles is een lidmaatschap van TV Tie-Breakers niet verplicht. 
3. De cursist verbindt zich middels een inschrijving aan een reeks van 16 avondlessen (€ 259,00 pp), 
11 avondlessen (€ 179,00 pp), 12 avondlessen (€ 195,00 pp) en/of 12 ochtendlessen (€ 185,00 pp). 
4. Middels uw inschrijving verplicht u zich tot betaling van de tennislessen. De cursist machtigt CIC 
Tennis het lesgeld eenmalig af te schrijven van het IBAN dat bekend is dan wel het IBAN dat wordt 
opgegeven. 
5. Uw inschrijving is persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden. 
6. Aanmelding voor een cursus betekent niet automatisch plaatsing; plaatsing is mede afhankelijk van 
de overige aanmeldingen, beschikbaarheid van de cursist en beschikbaarheid van de leraar en/of 
lesbaan. De trainingsindeling zal zoveel mogelijk op volgorde van binnenkomst plaatsvinden. 
7. U kunt zich tot 1 maart 2023 van de cursus terugtrekken. Dit dient schriftelijk (per email: 
roderik@cicgroup.nl) te gebeuren met opgaaf van reden. 
8. Uw inschrijving komt te vervallen wanneer u nergens geplaatst kan worden. 
9. Indeling naar niveau en aanstelling c.q. toewijzing van een leraar is voorbehouden aan CIC Tennis. 
10. Door cursisten geannuleerde lessen worden niet ingehaald en niet gerestitueerd. Niet verschijnen 
op de les is voor rekening van de cursist. 
11. Inhalen van niet gevolgde lessen is in principe niet mogelijk. Wel kunt u altijd contact opnemen 
met CIC Tennis om te kijken of er toevallig nog een plekje ergens in een groep vrij is om zo toch als 
uitzondering een les in te kunnen halen. 
12. In geval van ziekte, blessures etc. kan alleen tot teruggave van het lesbedrag worden overgegaan 
als de vrijgekomen trainingsplaats ingenomen wordt door een ander.  
13. De lesduur per lesuur is 60 minuten (inclusief 10 minuten inspeeltijd) tenzij dit nadrukkelijk anders 
is bepaald. 
14. Eenmaal aangevangen lessen worden niet ingehaald. 
15. De trainer beoordeelt of een les wel of geen doorgang kan vinden. De les gaat altijd door, tenzij u 
een afbericht ontvangt. Bij twijfel dient u contact op te nemen met CIC Tennis. 
16. Bij verhindering van de trainer komt er een vervangende trainer of de les wordt aan het einde van 
de lescyclus ingehaald. 
17. Wordt door weersomstandigheden, de conditie van de baan en/of coronamaatregelen het 
minimum aantal lessen niet gehaald binnen de lesperiode, dan kan CIC Tennis deze lessen ook geven 
in vakanties, weekenden, buiten de lesperiode of op een andere locatie. 
18. CIC Tennis is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit 
voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten, evenals 
blessures. 
19. CIC Tennis is gerechtigd om inschrijvingen te weigeren zonder opgaaf van redenen. 
20. Het aantal banen en de uren waarop kan worden lesgegeven wordt bepaald door het bestuur van 
de vereniging. 
21. Tijdens de lessen kunnen er videobeelden gemaakt worden door de leraar. Deze beelden zullen 
uitsluitend worden gebruikt om de kwaliteit van de tennislessen te verhogen. De beelden worden na 
gebruik gewist en niet zonder toestemming geplaatst in sociale media. 
22. Middels uw inschrijving gaat u akkoord met het lesreglement en bent u hiermee bekend. Alle 
informatie is onder voorbehoud van typefouten. CIC Tennis behoudt het recht om deze fouten te 
corrigeren en zal de cursisten tijdig op de hoogte brengen. 


