
Lesregelement Tennisschool Han Snijders. 
 

 

1. Aanmeldingen voor de les worden alleen in behandeling genomen indien er een volledig ingevuld inschrijfformulier bij de 

administratie van Tennisschool Han Snijders is binnen gekomen. 

 
2. Door inschrijving verbindt u zich aan de gehele cursus. 

 

3. De cursist gaat akkoord met de algemene voorwaarden / lesreglement van tennisschool Han Snijders. 
 

4. Een lesuur duurt 50 minuten. een half lesuur duurt 25 minuten 

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

schrijffouten. Tennisschool Han Snijders  heeft het recht om bij druk- en/of schrijffouten deze te 

corrigeren, en zal haar klanten hiervan op de hoogte brengen. 
 

6. Bij een niet complete groep (bijv. 3 i.p.v.4 of 5 i.p.v. 6 personen) behoudt tennisschool Han Snijders zich het recht om via een 

tarief –of tijdsaanpassing (bijv. 40 minuten les i.p.v. 50 minuten) de lessen toch te laten doorgaan.  
 

7. Inschrijvingen voor cursussen geven geen garantie op plaatsing. 

 
8. Op het tennispark worden uitsluitend tennislessen verzorgd onder verantwoordelijkheid van de daartoe aangestelde bevoegd 

zijnde tennisleraar met behoud van een geldige Licentie, iedere andere vorm en nevenactiviteit van lesgeven door onbevoegde en 

ongediplomeerde en gelicenseerde personen wordt gemeld bij de KNLTB. 
 

9. Annulering van de cursus kan alleen schriftelijk en tot maximaal twee weken voor aanvang van de cursus. 

Na ontvangst van bevestiging van indeling, dient in alle gevallen het lesgeld te worden voldaan. 

 

10. Gehele of gedeeltelijke restitutie van het lesgeld zal in alle andere gevallen alleen plaatsvinden als wij voor u een vervanger voor 

de door de u gereserveerder cursusplaats kunnen vinden. In overleg met Tennisschool Han Snijders kunt u ook een vervanger van 
hetzelfde niveau sturen. 

 

11. Gemiste lessen door ziekte of andere verhinderingen van de cursist geven geen recht tot inhalen. In overleg met Tennisschool Han 
Snijders wordt hier echter wel een poging toe gedaan mits 24 uur van tevoren afgezegd. Er is evt ook de mogelijkheid om in 

overleg een vervanger te sturen 

 
12. De trainer heeft te allen tijde het recht om een leerling weg te sturen uit de les zonder restitutie van het lesgeld. Dat bij 

ongeoorloofd gedrag 

 
13. Niet verschijnen op de les is voor rekening van de cursist. Mocht er door welke omstandigehden dan ook een groep niet compleet 

zijn, dan heeft de trainer het recht om de overige leerlingen in een andere lesgroep te plaatsen. 

 
14. Het volledige cursusgeld dient, tenzij anders vermeld op de bevestiging, voor aanvang van de eerste les te zijn overgemaakt aan 

de betreffende trainer. 

 
15. Voor contante betaling kunt u terecht bij de trainer waarvan u of uw kind les heeft. 

 Bij contante betaling dient u de faktuur mee te nemen. 

 
16. Indien het cursusgeld niet of niet tijdig door Tennisschool Han Snijders is ontvangen wordt de inning daarvan uit handen 

gegeven, waarbij de gebruikelijke invorderingskosten voor rekening komen van de cursist. 
 

17. Bij verzoeken betreffende een bepaalde leraar, lesdag en lestijd wordt er door Tennisschool Han Snijders naar gestreefd dit te 

realiseren. 
Een garantie kan echter niet worden gegeven. 

 

18. Bij inschrijving voor een cursus gaat u akkoord met elke tennisleraar die door Tennisschool Han Snijders wordt ingezet. Dit geldt 
ook in geval van ziekte van de vaste leraar of bij wisselingen  

 

19. Alle lesdata worden door Tennisschool Han Snijders zo spoedig mogelijk aan u kenbaar gemaakt. Dit geldt ook voor de regeling 
met betrekking tot het inhalen van lessen die om welke reden dan ook niet zijn doorgegaan. 

 

20. Eenmaal aangevangen lessen worden nooit ingehaald. 
 

21. Indien een reguliere les niet kan doorgaan, kan de trainer besluiten tot een theorieles. Deze staat gelijk aan een reguliere les 

(maximaal 3 per seizoen) 
 

22. Indien lessen uitvallen wegens weersomstandigheden, bestaat er een mogelijkheid om deze lessen aan het einde van de cursus in 

te halen. Dit tot een maximum van 2 trainingen. De eerste 2 lessen die wegens weersomstandigheden uitvallen zijn ten koste van 
de leerling. Geplande inhaallessen die (wederom) door weersomstandigheden  niet kunnen doorgaan, worden niet ingehaald. 

Mocht er beslissingen worden genomen door het RIVM of Regering ( Lock-down, i.v.m. Corona of andere omstandigheden)  dan 

geldt in deze ook dat de eerste 2 lessen ten kosten van de cursist zijn. 
 

 

23. Tijdens de nationale en regionale vakanties en nationale feestdagen vindt er in principe geen training plaats tenzij door de trainer 
anders wordt bepaald/overeengekomen. Denk hierbij ook aan de mogelijkheid voor het inhalen van uitgevallen lessen. 

 

24. Bij slecht weer beoordeelt de trainer of een training wel of geen doorgang kan vinden. De les gaat altijd door, tenzij de trainer 
afbelt. 

 

25. Het volgen van een cursus geschiedt op eigen risico. 
 

26. Tennisschool Han Snijders is niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor persoonlijke letsel,ongevallen en eventueel daaruit 

voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten, evenals blessures op als rond de 
tennisbaan  

 

27. Voor vragen of eventuele klachten  kunt u terecht bij Han Snijders. 
 


