
           

 

Lesreglement 
 

Seniortrainingen R.T.V. Bakkershaag 

 
1. Alle trainingen worden gegeven onder begeleiding en toezicht van een gediplomeerde 
 tennis/padeltrainer met een geldige licentie. (Tennis: B-licentie/ padel: A-licentie) De trainer 
 die de trainingen geeft, heeft hiervoor toestemming van het bestuur van R.T.V. Bakkershaag.  
 
2. Alle leerlingen die trainingen volgen, dienen lid te zijn van R.T.V. Bakkershaag.  
 Tenzij er een speciale actie geldt vanuit RTV Bakkershaag om leden te werven. 
 
3. Onder een lesuur wordt verstaan een tijdseenheid van 60 minuten, waarvan 10 minuten 
 inspelen incl. voor-en nabespreken.   
   
4. In de lescyclus zullen er evaluatiemomenten zijn en kan er eventueel voor sommige leerlingen 

in overleg een herindeling plaatsvinden. 
 
5. Alle trainingen die door afwezigheid of ziekte van de trainer niet doorgaan, zullen worden 
 ingehaald, zodanig dat de leerlingen altijd het aantal lessen krijgen waarvoor is betaald.  
 
6. Het niet verschijnen van een leerling op een training, om wat voor een reden dan ook, is voor 
 rekening van de cursist.     
 
7. Een leerling mag in goed overleg met de trainer een invaller regelen als die bij een training 

absent is, waarbij het behoud van de kwaliteit van de groepssterkte voorop staat. 
 De absente leerling dient wel zijn financiële verplichting richting de trainer na te komen, zodat 

hij/zij zelf het initiatief en de verantwoordelijkheid neemt om de kosten te verhalen op de 
nieuwe leerling (lees: invaller). 

  Bij langdurige ziekte (minimaal 4 weken) van de leerling zal over de nog te volgen trainingen 
na deze periode de 50/50 regeling worden toegepast. Dit betekent dat over de nog te volgen 
lessen de helft van het lesgeld is verschuldigd. Ook hier kan eventueel een invaller uitkomst 
bieden. 

 
8. De groepsgrootte is maximaal 4 personen. In sommige gevallen kan hiervan worden 

afgeweken. Dit heeft geen invloed op de hoogte van het verschuldigde uurtarief.  
 
9. De trainingen worden gegeven op de tennis-en padelbanen van R.T.V. Bakkershaag. Bij 
 uitzondering kan worden uitgeweken naar een ander park bijvoorbeeld bij grote calamiteiten 
 en evenementen op de standaard locaties.  
 
10. Alle cursisten krijgen minimaal 14 dagen voor aanvang van de 1e training een bericht met de 

lesdag, lestijd en lesreglementen.   
 
11. Iemand heeft zich officieel voor een training opgegeven als de trainer een bevestiging krijgt 

dat de het tijdstip akkoord is en de lesreglementen zijn gelezen en begrepen. Alleen dan kan 
een persoon worden ingedeeld en deelnemen aan trainingen. Vanaf dat moment ontstaat ook 
de betalingsverplichting voor het verschuldigde lesgeld.  

 
12. Het totaal verschuldigde lesgeld kan na facturatie eventueel per tikkie worden voldaan. 

Overmaken via een vooraf opgegeven girorekening kan uiteraard ook. 
 



13. De trainingen gaan altijd door tenzij de trainer afbelt/ appt. (ziekte, slechte weervoorspellingen, 
niet bespeelbaar/ beschikbaar zijn van banen…) 

 
14. Bij het niet doorgaan van lessen door slechte weersomstandigheden, of het niet bespeelbaar 
 zijn van de banen, geldt het volgende principe: 1e les wordt ingehaald, 2e les voor rekening 
 van speler, 3e les wordt ingehaald, 4e les voor rekening van de speler…etc. 
 
15. R.T.V. Bakkershaag is op geen enkele wijze aansprakelijk of aansprakelijk te stellen voor 

letsel en/of ongevallen en/of blessures, schade en diefstal of verlies op welke wijze dan ook, 
welke plaatsvinden op weg naar het tennispark, voor, tijdens of na de tennistraining op het 
tennispark en op weg naar huis.   

 
16. Voor vragen en/of klachten omtrent de trainingen tijdens de trainingscyclus kunt u zich 
 wenden tot de trainer, Andy Blom, telefoonnummer: 06-14527404.  
 
17. Na een herhaald betalingsverzoek zal uiteindelijk worden overgegaan tot het starten van een 

incassoprocedure. Alle hieruit voortvloeiende kosten bovenop het al verschuldigde lesgeld 
komen voor rekening van de cursist(e) of bij minderjarigen voor rekening van de wettelijke 
ouder(s) en/ of vertegenwoordiger(s).   

 
18. Door het aanmelden voor de tennislessen verklaart de cursist(e) of bij minderjarigheid de 
 wettelijke ouder(s) en/of vertegenwoordiger(s) kennis te hebben genomen van het 
 lesreglement en hiermee in zijn geheel in te stemmen.      
 
19. Voor vragen kunt u zich wenden tot Andy Blom (trainer) op telefoonnummer 06-14527404.   

Veel informatie is tevens te vinden op de website van de vereniging; www.bakkershaag.nl  
 onder het kopje “Tennistrainingen”.       
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