TSE reglement

1) Onder een lesuur wordt verstaan 50 minuten en een half lesuur 25 minuten.
2) De lessen worden ingeroosterd op respectievelijk 60 en 30 minuten.
3) Niet verschijnen op de les is voor rekening van de cursist.
4) Groepslessen gaan bij afzegging van een gedeelte van de groep, tenzij anders is
overeengekomen met de trainer, altijd door.
5) Met de inschrijving verbindt u zich aan de gehele cursus. Indien de cursist de cursus
vroegtijdig afbreekt blijft hij het resterende lesgeld verschuldigd tot het moment dat er een
geschikte vervanger is gevonden.
6) Annulering van de cursus kan tot maximaal 2 weken voor aanvang van de cursus.
7) Na ontvangst van de bevestiging van indeling dient in alle gevallen het lesgeld te worden
voldaan.
8) De cursist ontvangt binnen 2 weken na aanvang van de cursus een factuur, tenzij een andere
wijze van incasseren is afgesproken, voor de betreffende tennislessen.
9) Het volgen van een cursus geschiedt op eigen risico. De tennisschool stelt zich niet
aansprakelijk voor ongevallen en/of schade die tijdens de trainingen ontstaan.
10) De cursist behoort lid te zijn van de vereniging waar de lessen gevolgd worden.
11) Indien de groepsgrootte anders wordt dan voor opgegeven of waar oorspronkelijk mee
begonnen werd wordt het totale aantal lesuren of het lesbedrag evenredig aangepast.
12) De les gaat altijd door tenzij de trainer/ster afbelt.
13) De cursist kan de lessen niet zonder overleg overdragen aan derden.
14) De cursist is verplicht tijdens de les tenniskleding en tennisschoeisel te dragen.
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15) POE gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en heeft daarvoor passende
en organisatorische maatregelen genomen. Wij bewaren uw gegevens niet langer
dan noodzakelijk. Wij vragen u bij aanmelding toestemming voor de vermelding
van uw naam of de naam van uw kind, trainingsindelingstijdstip en voor het
gebruik van foto’s op onze website.
U kunt deze toestemming altijd intrekken ook achteraf.

