Lesbepalingen T.V. de Boerehofstee
■ Door ondertekening en inleveren van het inschrijfformulier verklaart u zich akkoord met deze
lesbepalingen en verplicht u zich tot het betalen van het lesgeld.
■ Indien u uit eigen initiatief tijdens het lopende seizoen stopt met lessen, heeft u geen recht op
restitutie van het lesgeld van de niet genoten lessen (bijzondere omstandigheden zijn bespreekbaar).
■ Lessen die van onze zijde worden afgezegd, worden ingehaald.
■ Lessen die u afzegt, zijn wij niet verplicht in te halen (in sommige gevallen kan de trainer beslissen
de les toch in te halen)
■ Bij de indeling en planning van de lessen wordt zoveel mogelijk met uw wensen rekening gehouden.
Dit garandeert niet dat aan alle wensen voldaan kan worden.
■ Het volgen van de tennislessen gebeurt op eigen risico.
■ Elk lesseizoen (zomer en winter) worden de groepen opnieuw ingedeeld. De groepsgrootte kan
daardoor wijzigen.
■ In april van elk jaar kunnen de tarieven worden aangepast.
■ In alle gevallen waarin de lesbepalingen niet voorzien, beslist de tennisleraar.
■ De lessen vinden plaats op de banen van TV de Boerehofstee.
■ Indien vanwege weersomstandigheden geen les kan worden gegeven geldt de volgende regeling: De
1e uitgevallen les is voor rekening van de leraar. Dat betekent dat de les wordt ingehaald op een nader
te bepalen tijdstip of, indien er geen inhaalmogelijkheid is, de les niet in rekening gebracht wordt. De 2e
les die uitvalt is voor rekening van de lesklant. De derde keer is voor rekening van de leraar, de 4e voor
rekening van de lesklant etc.
■ Een les die is aangevangen en buiten schuld van zowel de leraar als de lesklant moet worden
gestaakt, wordt ingehaald indien minder dan de helft van de volledige les voorbij is. Is de les voor meer
dan de helft voorbij, dan wordt de les niet ingehaald.
■ Indien gewenst kunnen de winterlessen ook gehouden worden op de binnenbanen van Inntel Hotels
Resort Zutphen. Indien op de binnenbanen gelest wordt geldt een toeslag voor de baanhuur.

