Algemene voorwaarden van de Tennisopleiding Tennisvereniging
Heerhugowaard seizoen 2021-2022.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de Tennisopleiding van
Tennisvereniging Heerhugowaard ( hierna te noemen de Tennisopleiding) verzorgde
trainingen en de alle daarmee samenhangende activiteiten. De Tennisopleiding is
gevestigd in Heerhugowaard. De trainers van de Tennisopleiding zijn in het bezit van
een geldige KNLTB-licentie. Zij worden eventueel bijgestaan door een stagiar(e).
1. De Tennisopleiding is niet aansprakelijk voor blessures welke zijn veroorzaakt tijdens
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de training en/of samenhangende activiteiten van de deelnemer/ster.
De Tennisopleiding is niet verantwoordelijk voor het inhalen van niet gevolgde
trainingen door wegblijven van de deelnemer/ster.
De Tennisopleiding is niet verantwoordelijk voor het inhalen van uitgeregende
trainingen tijdens het buitenseizoen. Wel bestaat de mogelijkheid de trainingen in
de hal door te laten gaan, doch dit is alleen mogelijk indien de binnenbanen
beschikbaar zijn.
De Tennisopleiding is niet verantwoordelijk voor de veranderingen van
beschikbaarheid van de deelnemer/ster om welke redenen dan ook, waardoor de
ingeroosterde trainingen niet meer gevolgd kunnen worden. Wel zal getracht
worden, indien mogelijk, andere tijden en groepen aan te bieden.
De trainingen lopen van oktober t/m september van het volgend jaar. Dus men gaat
een verplichting aan van 1 jaar en de deelnemer/ster moet lid zijn van de
tennisvereniging . De indelingen bestaat uit de groepen Rood, Oranje, Groen,
Junioren, Pro, Team- en conditietraining. Een uitzondering vormt de deelnemer/ster
van Rood/Oranje/Groen of Junioren die voor de 1e maal deelnemen aan de
tennisopleiding. Voor hen is een opzegtermijn van 3 maanden van toepassing.
Indien en voor zover een deelnemer/ster gebruik maakt van een
kennismakingsaanbod voor trainingen van de Tennisopleiding in de zomer- of
winterperiode (bv maak kennis met tennis), dan gaat de deelnemer/ster een
verplichting aan tot het afnemen van de trainingen gedurende de aktieperiode.
Tussentijdse opzegging is daarbij niet mogelijk.
De deelnemer/ster aan de groep Pro en/of Teamtraining is verplicht om
voorjaarscompetitie te spelen voor tennisvereniging Heerhugowaard.
De tennisvereniging verstrekt een subsidie (welke jaarlijks kan variëren) aan de
deelnemer/ster tot en met de leeftijd van 17 jaar en voor leden ouder dan 17 jaar die
in aanmerking komen voor de studentenkorting op de contributie, op de kosten van
de trainingen. Om voor deze subsidie in aanmerking te komen is een deelnemer/ster
aan de groep Pro en/of Teamtraining verplicht om voorjaarscompetitie te spelen
voor de tennisvereniging. Indien hij/zij niet deelneemt aan de competitie zal het
subsidiebedrag teruggevorderd worden.

9. De verantwoordelijkheid voor de indeling en de definitieve samenstelling van de
teams en de trainingsgroepen ligt bij de hoofdtrainer.
10. Bij afwezigheid bij de trainingen van de Tennisopleiding ten gevolge van een blessure
die korter duurt dan 3 maanden is de deelnemer/ster gehouden de kosten van de
trainingen te betalen. Bij langere afwezigheid dan 3 maanden bij de trainingen van de
Tennisopleiding ten gevolge van een blessure zal in onderling overleg naar een
passende oplossing worden gezocht.
11. Het totale verschuldigde les-/trainingsgeld wordt bij aanvang van het trainingsjaar in
september/oktober gefactureerd. In principe betaalt de deelnemer/ster het
verschuldigde les-/trainingsgeld per maand door middel van een (automatische)
overboeking. Het is ook toegestaan het les-/trainingsgeld voor het gehele jaar in één
keer over te maken door het verschuldigde maandbedrag met 12 te
vermenigvuldigen.
12. Bij wanbetaling heeft de Tennisopleiding het recht de deelnemer/ster tijdelijk uit te
sluiten van de training totdat aan de betalingsverplichting is voldaan. De
betalingsverplichting blijft, ondanks de opschorting van de trainingen, onverminderd
van kracht over het gehele overeengekomen lesgeld.
13. De deelnemer/ster kan geen rechten ontlenen aan het inschrijfformulier van de
Tennisopleiding. Indien het aantal ingedeelde trainingen of de groepsgrootte afwijkt
van het aantal aangevraagde trainingen of de groepsgrootte bij de inschrijving wordt
er in overleg, maar echter voor aanvang van de trainingscyclus (zomer of winter),
naar een passende oplossing gezocht.
14. Door het digitaal verzenden van het aanmeldingsformulier gaat de deelnemer/ster
akkoord met deze algemene voorwaarden en de tarieven van de Tennisopleiding en
is intrekking van deelname niet meer mogelijk. De genoemde tarieven zijn
gemiddelde maandtarieven gebaseerd op 22 weken wintertraining in de hal en 15
weken zomertraining buiten op de gravelbanen.
15. Indien door omstandigheden alleen de wintertraining gevolgd wordt dan heeft de
Tennisopleiding het recht de meerprijs over de eerste 6 maanden (de winterperiode)
alsnog in rekening te brengen. De meerprijs in de winterperiode is het gevolg van het feit
dat er 7 weken extra wordt getraind en dat er kosten zijn voor het gebruik van de tennishal.

16. In de vakanties ( herfst, kerst en voorjaar en zomer) wordt er geen les gegeven. Zie
hiervoor het jaarschema welke aan de deelnemer/ster verstrekt zal worden.
17. Een lesuur bedraagt 50 minuten.
18. Jaarlijks begeleiden de trainers een aantal toernooien afhankelijk van
beschikbaarheid en voldoende deelnemers.
19. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de Tennisopleiding partij is, is uitsluitend het
Nederlands Recht van toepassing.
20. Bij zaken waar dit reglement niet in voorziet zal het bestuur in alle redelijkheid een
beslissing nemen.

