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Onder een lesuur wordt verstaan een tijdseenheid van 50 minuten.
Onder een half lesuur wordt verstaan een tijdseenheid van 25 minuten.
De lessen worden gegeven op een door de leraar in overleg met de leerling vast te stellen tijdstip.
Het lesgeld van de gehele cursus dient te worden overgedragen aan de leraar bij aanvang van de 1e les.
Niet verschijnen op de les is voor rekening van de cursist.
Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.
Groepslessen gaan, bij afzegging van een gedeelte van de groep altijd door. De afzeggers hebben geen recht op
inhalen en/of vergoeding van de betreffende les.
Bij ziekte of afwezigheid van de leraar, zal de training worden ingehaald of zal een vervangende trainer worden
ingezet.
Wanneer de banen niet bespeelbaar zijn en/of bij het ontstaan van onwerkbaar weer (vóór aanvang van de
tennisles), zoals (mot)regen, lichtflitsen/donder kan de tennisles niet plaatsvinden. In deze voorkomende situaties
zullen er maximaal 3 lessen na de cursusperiode ingehaald worden. Indien bij de inhaalperiode wederom een
onwerkbare situatie is ontstaan dan wordt deze les als gegeven beschouwd. Een eenmaal gestarte les wordt als
gegeven beschouwd. (N.b afgelopen 5 jaar is het nooit voorgevallen dat het aantal van 18 lessen niet is behaald.)
Het volgen van een cursus geschiedt op eigen risico. De Tennisschool is niet aansprakelijk voor ongevallen en/of
schade die tijdens de trainingen ontstaan.
Tenniskleding tijdens de training is verplicht.
TFJH is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor
diefstal of beschadiging van goederen van cursisten, evenals blessures.
Wanneer training gevolgd wordt dient men lid te zijn van Tie-Break.

KALENDER les- en inhaaldata Winter-2018/2019

Maandag
Donderdag

Oktober
15,22,29
18,25

November
5,12,19,26
1,8,15,22,29

December
3,10,17
6,13,20

Januari
7,14,21,28
10,17,24,31

Februari
4,11,18,25
7,14,21,28

Maart
4,11,18
7,14,21

