
 
 

Lesreglement Tennisschool Nijverdal (Bertil Webbink) 
 
Artikel 1. De aanmeldprocedure  

1.1 Aanmelden voor tennislessen kan per email naar tennisschoolnijverdal@gmail.com of via 
telefonisch contact met Bertil Webbink via 06-45904362. 

1.2 Aanmelden is mogelijk voor een wintercyclus van 18 lessen van oktober t/m maart en/of een 
zomercyclus van 18 lessen van april t/m september. Beide cursussen duren dus 6 maanden. 

1.3 Tussentijds starten in een lescyclus is alleen mogelijk bij ruimte in de groepen of bij het 
(tussentijds) starten van een nieuwe lesgroep op een geschikt tijdstip. Betaling naar rato. 

 
Artikel 2. Het lesgeld 

2.1 Het lesgeld wordt geïncasseerd door betaling van de factuur, die per mail wordt verstuurd. 
Factuur wordt verzonden binnen 2 weken na aanvang van het lesseizoen. Betaling dient 
binnen 14 dagen te geschieden.  
Tarieven zijn terug te vinden op https://www.tcnijverdal.nl/tennisles  

2.2 Na aanmelding voor de lescyclus is afzeggen niet meer mogelijk en blijft de financiële 
verplichting tot betaling van het lesgeld bestaan. 

2.3 In geval van afwezigheid van een lesnemer  – om welke reden dan ook –  blijft de financiële 
verplichting tot het betalen van het lesgeld bestaan. Er vindt geen restitutie plaats van reeds 
betaalde lesgelden. 

2.4 In geval van langdurige afwezigheid (blessure of ziekte) van de lesnemer kan met 
goedkeuring van de leraar een vervangende lesnemer worden gezocht van gelijke sterkte. 
Een eventuele financiële regeling tussen de vervangen en vervangende lesnemer wordt 
onderling geregeld. Wordt er geen vervangende lesnemer gevonden, dan blijft de financiële 
verplichting tot het betalen van het lesgeld bestaan. Er vindt geen restitutie plaats van reeds 
betaalde lesgelden. 

 
Artikel 3. De les en inhalen van lessen 

3.1 Een lesuur duurt zestig minuten. De leraar heeft recht op 10 minuten pauze (eten, drinken, 
sanitaire stop).  

3.2 Indien lessen uitvallen door slechte weersomstandigheden en als gevolg daarvan 
onbespeelbare tennisbanen gelden de volgende regels:  
- Tijdens de zomercyclus is de eerste les voor rekening van de cursist, de tweede les wordt 

ingehaald, de derde les voor rekening van de cursist, de vierde les wordt ingehaald enz. 
- Tijdens de wintercyclus is de eerste les voor rekening van de cursist. Alle overige 

uitgevallen lessen worden ingehaald. 
- Eenmaal begonnen lessen worden niet ingehaald. 

 
Artikel 4. Aansprakelijkheid 

4.1 Het volgen van tennisles is op eigen risico. De Tennisschool Nijverdal en/of de tennisleraar is 
in geen enkel geval verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen of daaruit voortvloeiende 
schade en/of letsel, alsmede diefstal of beschadiging van goederen. 

 
Artikel 5. Slotbepalingen 

5.1 In zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Tennisschool Nijverdal. 
5.2 Voor vragen/suggesties/klachten over dit reglement kan contact worden opgenomen met de 

Tennisschool Nijverdal. 
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