
 
Lesreglement Tennisvereniging Vego – Zomerseizoen 2022 

1. Onder een lesuur wordt verstaan een periode van 50 minuten; onder een half uur wordt 
verstaan een periode van 25 minuten.  

2. Een privé les bestaat uit 1 persoon, een groepsles is vanaf 2 personen. 
3. Er wordt in het zomerseizoen 16 lesweken lesgegeven 
4. Het zomerseizoen loopt van 28 maart tot 25 september. 
5. Cursisten dienen zich voor elk seizoen opnieuw op te geven. 
6. Bij lessen die door weersomstandigheden/baanconditie uitvallen, wordt de 1e verregende 

les ingehaald, de tweede verregende les is voor rekening van de cursist etc. met een 
maximum van 2 inhaallessen per seizoen. 

7. De uitgevallen lessen kunnen niet meegenomen worden naar het nieuwe seizoen. Er 
vindt geen restitutie van het lesgeld plaats. 

8. De trainer probeert zoveel mogelijk op vaste tijdstippen de inhaallessen in te halen. De 
trainer heeft wel het recht om op een andere dag/ander tijdstip of eventueel in de vakantie 
de les in te halen in overleg met de cursist. Ook kunnen lessen samengevoegd worden. 

9. Eenmaal aangevangen lessen die door weersomstandigheden of andere 
omstandigheden moeten worden stopgezet, worden niet ingehaald. 

10. Indien u niet aanwezig bent bij uw les, heeft u geen recht op het inhalen van de les of 
restitutie van het lesgeld. 

11. De trainer beoordeelt of een training wel of geen doorgang kan vinden. De les gaat altijd 
door, tenzij de trainer afbelt of hierover communiceert via de app. Bij twijfel dient u altijd 
contact op te nemen met de trainer. 

12. Een cursist kan zonder toestemming van de trainer zijn les niet overdragen aan derden. 
13. In verband met het begeleiden bij toernooien kunnen trainingen worden verplaatst. 
14. Bij verhindering van de trainer zorgt Tennisschool Joosten voor een vervanger of wordt 

de tennisles later ingehaald. 
15. Tennisschool Joosten heeft het recht om potentiële cursisten in een bestaande groep als 

zijnde ‘proefles’ mee te laten trainen. 
16. Er wordt geen lesgegeven: 

- In de zomervakantie (regio midden) 
- In de officiële meivakantie, 1 week (regio midden) 
- In de kerstvakantie 
- Op koningsdag 
- Op 1e en 2e paasdag 

In de overige vakanties en op overige feestdagen wordt wel lesgegeven, tenzij de trainer 
anders beslist. 

17. Door ondertekening van het inschrijfformulier is men een betalingsverplichting 
aangegaan, ook al maakt men geen gebruik van het recht op deelname aan de lessen. 
Alleen indien een cursist niet ingepland kan worden, wordt van deze regel afgeweken. 

18. De lessen worden alleen gegeven door gediplomeerde tennistrainers. 
19. Na het ontvangen van de factuur dient men het totale lesgeld binnen 14 dagen te 

voldoen. Indien u gekozen heeft voor een maandelijkse betaling, dient elke 15e van de 
maand het maandbedrag overgemaakt te worden. Bij het niet nakomen van de 
betalingsverplichting heeft tennisschool Joosten het recht om 
administratiekosten/incassokosten in rekening te brengen. 

20. De cursist verschijnt in correcte tenniskleding en met het juiste schoeisel. 
21. Tennisschool Joosten is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en blessures 

van leerlingen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of 
beschadiging van goederen van cursisten. 

22. U dient lid te zijn van T.V. Vego om lessen te kunnen volgen.  
23. In alle gevallen waarin dit lesreglement niet voorziet, beslist Tennisschool Joosten in 

overleg met T.V. Vego.  
 


