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   INSCHRIJVING ZOMERTRAINING                                       

      Beampipers 2019  

 

NAAM: …………………………………………………………………………GEB DATUM:  …………..………………………….M/V 
 

ADRES: …………………………………………………………………………PC/PLAATS:    ……………………………………….…… 
  

TEL      : …………………………………………………………………………MOB:               ……………………………………………. 
 

EMAIL: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

IK GEEF ME OP VOOR: 
 
  SOORT TRAINING AANTAL LESSEN         LESDUUR      KOSTEN incl ballen 

0 Juniortraining (8 pers)  18            50 min   € 115,-  
0 Seniortraining (8 pers)  18  50 min   € 115,- 
0 Seniortraining (4 pers)  18  50 min   € 208,- 
0 Seniortraining (4 pers)  in overleg 50 min   € 12,50 pp per les 
0 Privé/duo-training  In overleg 25 of 50 min  € 20,- / € 40,- 

 
* Privélessen/losse trainingen kunnen in overleg op andere momenten in de week gepland worden. 
* Bij over-inschrijving hebben groepen van 8 voorrang. 
 
BESCHIKBAARHEID: 

 Kruis hier uw beschikbaarheid aan. 
  

 9.00 9.50 10.40 15.10 16.00 16.50 17.40 18.50 19.40 20.30 21.20 

Maandag            

Woensdag            

Donderdag            

 
  

OPMERKING MBT DE INDELING: …………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                  
 

DATUM: …………………………………………………………..  HANDTEKENING: ……………………………………………… 
 

• De start van de trainingen is  de 2e week van april 

• Er worden geen lessen gegeven in de schoolvakanties. 

• Het lesreglement is bijgevoegd en ligt ter inzage in de kantine van de Beampipers. 

• Voor deze trainingen dient u lid te zijn van TC de Beampipers. 
 

Dit formulier graag opsturen vóór 20 maart naar :  Tennisschool Vink 
       Zaailand 1 
       9205 EJ Drachten 
 
 
 

Tom Vink 
Zaailand 1 

9205 EJ Drachten 
06-20789428 

info@tennisschoolvink.nl 
www.tennisschoolvink.nl 

mailto:info@tennisschoolvink.nl
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       Lesreglement Tennisschool Vink tbv De Beampipers 

1. Een lesuur duurt in het zomerseizoen 50 of 75  minuten. In het winterseizoen 60 minuten. 

2. Bij ziekte van de trainer probeert Tennisschool Vink een vervangende trainer te regelen. Mocht dit 

niet lukken, wordt de les ingehaald. I.g.v. indoortraining geldt dat bij ziekte van de trainer zal 

geprobeerd worden een vervangende tennisleraar te regelen. Mocht dit niet lukken, dan wordt de les 

in gehaald, mits hiervoor ruimte is. 

3. Lessen gemist door ziekte, blessure of anderszins van de cursist zijn voor risico van de klant. Indien 

mogelijk worden de gemiste lessen in andere groepen ingehaald. 

4. Bij langdurige ziekte of afwezigheid van de cursist wordt het lesgeld niet gerestitueerd. De lessen 

zijn wel overdraagbaar aan derden wanneer zij hetzelfde niveau hebben, mits na toestemming van de 

trainer. 

5. Er wordt gelest op eigen risico. 

6. De cursist dient in het zomerseizoen en bij de buitentrainingen in de winter lid te zijn van de 

vereniging de Beampipers (behalve bij Maak Kennis met Tennis). 

7. De betaling van de lessen gaat middels facturering. Dit kan in één of meerdere termijnen. 

8. Na inschrijving dient u ten alle tijde het lesgeld te voldoen en bij uitblijven van betaling staat het 

Tennisschool Vink vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met het nemen van 

incassomaatregelen. De daaruit voortvloeiende kosten zijn in het geheel voor de cursist. 

9. Tennisschool Vink streeft er naar een ieder in te delen conform het lesopgaveformulier. De 

tennisschool houdt zich echter het recht voor om bij de groepslessen af te wijken van de door de 

cursist opgegeven groepsgrootte en tijdsduur. Bij verandering van aantallen van 8 naar 4 personen 

wordt voor de start van de lessen contact opgenomen met de cursist. 

10. Bij een aantal van 7 of 9 personen in een lesgroep van 8 vindt geen aanpassing plaats van het lesgeld. 

Indien er 6 of minder personen in een groep van 8 zijn geplaatst, wordt in overleg tussen trainer en 

lessers besloten of het lesgeld omhoog gaat of dat er minder lessen worden gegeven. 

11. Er wordt geen les gegeven op officiële feestdagen en tijdens de schoolvakanties van de basisschool. 

12. De lessen worden ’s zomers zoveel mogelijk gegeven op gravelbanen. Tijdens de competitie kan het 

zijn dat de trainingen uitwijken naar de hal. Bij slecht weer kan tot de vaste verhuurperiode 

uitgeweken worden naar de hal, daarna wordt er maximaal 1 training ingehaald.  

13. In het winterseizoen wordt binnen gespeeld op tapijt en zijn er beperkte mogelijkheden voor 

buitentraining. 

14. Cursisten krijgen voor aanvang van de lessen een mail wat betreft indeling, dag en uur. Tevens zal de 

indeling op de website worden vermeld. 

15. In alle zaken waarin dit lesreglement niet voorziet, beslist Tennisschool Vink. Hierbij wordt 

gestreefd naar een aanvaardbare oplossing voor alle partijen, waarbij ook het bestuur van De 

Beampipers geïnformeerd wordt, indien nodig. 

 
 


