Algemene voorwaarden
1. Alleen volledig ingevulde digitale inschrijfformulieren worden in behandeling genomen.
2. Door het verzenden van het inschrijfformulier gaat men een betalingsverplichting aan. Indien voor aanvang
van de training u niet ingedeeld kunt worden op de voor u mogelijke dagen zal TSG contact met u opnemen.
Als wij in overleg niet tot een mogelijkheid komen zal uw inschrijving vernietigd worden.
3. Tijdens de feestdagen en vakanties zijn er geen trainingen, tenzij anders door de
trainer is aangeven. Deze dagen worden ingehaald of in mindering van aantal lessen gebracht.
4. Inschrijfformulieren die na de inschrijfdatum binnen komen worden als laatste ingedeeld.
5. Inschrijfformulieren met teveel verhinderingen worden ook als laatste ingedeeld.
6. Bij ziekte, blessures, zwangerschap, verhuizing en dergelijke is er geen restitutie van het lesgeld mogelijk. Het
is niet mogelijk om deze training in een andere groep in te halen. Wel is het mogelijk dat u zelf voor een
invaller zorgt, mits dit van het zelfde niveau is.
7. Bij afwezigheid dient men zich vooraf telefonisch af te melden bij de trainer.
8. TSG is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en de eventueel daaruit voortvloeiende schade en
kan daartoe niet aansprakelijk worden gesteld.
9. TSG is niet verantwoordelijk voor geleden schade aan materialen, blessures en/of diefstal.
10. Betalingen van verschuldigde lesgelden dienen middels een automatische incasso worden betaald. Indien dit
om bepaalde redenen niet mogelijk is, wordt er bij iedere administratieve handeling € 7,50 extra in rekening
gebracht.
11. Bij een te late betaling worden extra kosten € 7,50 in rekening gebracht en kan het resterende verschuldigde
bedrag in één keer worden opgeëist.
12. TSG streeft ernaar zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van alle leden met betrekking tot
samenstelling van trainingsgroepen en trainingstijden. Om verschillende redenen kan deze echter afwijken
van wat men opgegeven heeft. TSG zal hierover voorafgaand contact met u opnemen. De kosten van de
training waar men feitelijk bij ingedeeld is, zullen in rekening worden gebracht.
13. Indien de indeling van de trainingsgroepen en /of -tijden reden is tot het maken van opmerkingen, kunnen
deze bij de eerste training aan de trainer worden meegedeeld. Indien men niet in staat is naar de eerste
training te komen, dan kunnen de opmerkingen zo snel mogelijk, maar in ieder geval voor aanvang van de
eerste training, per e-mail naar teco@tennisschoolgijs.nl gestuurd worden.
14. In de eerste twee weken van de trainingsperiode kunnen nog veranderingen in de trainingsgroepen en/of
trainingstijden worden aangebracht door TSG. Wanneer dit noodzakelijk blijkt te zijn, kan dit later in de
periode ook nog.
15.Wanneer het aantal personen in de lesgroep afwijkt van het aantal waarvoor men heeft ingeschreven dan zal
het lesgeld wordt naar rato aangepast tenzij men vooraf anders heeft aangegeven.
In overleg zullen dan de volgende mogelijkheden worden voorgelegd.
1. De trainingsduur wordt naar rato aangepast
2. Het aantal trainingsweken wordt naar rato aangepast
16. In een trainingsperiode worden maximaal twee lessen ingehaald in de zomer en drie lessen in de winter die
door weersomstandigheden zijn uitgevallen. De trainer beslist over het al dan niet doorgaan van trainingen
ten gevolge van het weer. Indien de helft van de les is gegeven, dan wordt deze les beschouwt als gegeven.
17. Lessen die uitvallen door het niet aanwezig zijn van een trainer, anders dan door weersomstandigheden,
worden allemaal in dezelfde trainingsperiode ingehaald.
18. De tennislessen bij verenigingen worden alleen gegeven aan de leden van de betreffende tennisvereniging.
19. Vanaf de eerste inschrijving zal de betreffende leerling per kwartaal een nieuwsbrief van Tennisschool Gijs
ontvangen. De leerlingen kan na ontvangst van de eerste nieuwsbrief zich hiervoor direct afmelden.
20. Zij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het niet of niet volledig uitvoeren van het trainingsprogramma als
gevolg van omstandigheden die buiten haar macht liggen.
Voorwaarden TSG – TECO;
 Wij willen de ouders, oppassen, oma, opa etc. vriendelijk verzoeken om tijdens de trainingen niet op het
tennispark te blijven. En de vriendjes en vriendinnetjes niet op de trainingsbaan te laten spelen. Anders
worden de kinderen tijdens de training te veel afgeleid.






Het komt regelmatig voor dat wij kinderen zien spelen met rackets die qua lengte en/of gewicht niet passen
bij de bouw en/of techniek van betreffend jeugdlid. Een te lang racket beschadigt door het hoge gewicht de
spiergroei van het kind en vervormt de slagtechniek. Bij een te kort en/of licht racket moet het kind extra
kracht zetten om de ballen te slaan wat ook weer niet bevorderlijk is voor de spiergroei. Als u twijfelt aan
het huidige racket van uw kind(eren) of u wilt een nieuw racket aanschaffen vraag even de trainer(s) voor
advies of ga naar een goede sportzaak. Het is tevens van groot belang dat uw kind goede tennisschoenen
draagt, om blessures te voorkomen.
Sinds kort adviseert de Tennisbond om jonge kinderen met speciale ballen te laten spelen. Dit zijn lichtere
ballen die het tennissen zeker ten goede komt. Ook met de bal-, en slagvaardigheidstraining wordt er met
speciale ballen gespeeld. Mocht u voor uw kind tennisballen willen kopen adviseren de trainer(s) u graag.
De kinderen die na de training met de auto worden opgehaald mogen niet meer op het parkeerplaatsje aan
de weg wachten. Dit doen wij voor de veiligheid van uw kind. Wij verzoeken u vriendelijk uw kind op het
tennispark, op de baan waar les wordt gegeven, persoonlijk op te halen

