Lesreglement RG sports en Utrechtse Tennisvereniging Kromme Rijn
Artikel 1.
Een les duurt 60 minuten, een half lesuur duurt 30 minuten. De trainer heeft aan het einde van
ieder lesuur de tijd om iets te eten of te drinken, toiletbezoek, kort overleg met spelers/ouders,
bijhouden administratie etc., dit is gemaximeerd tot 10 minuten bij een lesduur van 60
minuten en 5 minuten bij een lesuur van 30 minuten. In deze tijd blijft de trainer zo veel als
mogelijk op de baan.
Artikel 2.
Indien trainingen uitvallen, door onwerkbaar weer, of door de slechte toestand van de baan,
zullen tot maximaal 2 trainingen worden ingehaald op de reguliere dag en het reguliere
tijdstip. Na elke cyclus is rekening gehouden in de planning met 2 inhaaltrainingen. Deze data
worden voorafgaand aan elk jaar vastgesteld door de vereniging.
Meer dan 2 uitvaltrainingen per cyclus kunnen niet worden ingehaald of
gecompenseerd. Geplande inhaallessen die door weersomstandigheden niet kunnen
doorgaan, worden niet ingehaald.
Artikel 3.
Bij uitval van training door ziekte van de leraar of een aan de leraar toe te rekenen
oorzaak, zal de trainer in principe op de reguliere dag/tijdstip worden vervangen. Alleen
bij uitzondering worden de trainingen later ingehaald.
Artikel 4.
Trainingen om welke reden dan ook verzuimd door de lesnemer zijn voor rekening van de
lesnemer met uitzondering van 1 training per cyclus. De lesnemer kan 1 training per cyclus
inhalen in een andere gepaste trainingsgroep. De lesnemer overlegt met de trainer wanneer
dit mogelijk is.
Indien de lesnemer een training niet kan bijwonen, dient de lesnemer zich (tijdig) af te
melden bij de trainer.
Op het moment dat een lesnemer een training niet kan inhalen in de reguliere periode, is er
één algemene inhaaltraining per cyclus. Een lesnemer moet zich hiervoor inschrijven. Het
moment van de algemene inhaaltraining wordt in overleg vastgesteld tussen RG sports en
de vereniging .
Artikel 5.
Bij verhindering van de lesnemer is er geen restitutie van het lesgeld mogelijk, wel kan de
lesnemer zelf een "derde" persoon van hetzelfde niveau als invaller verzorgen. Na overleg kan
hier met instemming van de trainer toe worden overgegaan.
Op het moment dat een speler niet meer in een bepaalde groep traint, dan spannen zowel
de lesnemer als RG sports zich in om deze speler te vervangen
Artikel 6.
Afzegging van een privéles is mogelijk als dit 48 uur voor de training aan de trainer wordt
gemeld. Lesnemer en trainer maken dan zelf een afspraak voor inhaal binnen de cyclus.
Bovenstaande regeling heeft een maximum van 2 keer per trainingscyclus.
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Artikel 7.
De trainingen gaan altijd door, tenzij door de trainer wordt afgemeld. Bij twijfel kunt u
contact opnemen met uw trainer.
Artikel 8.
De lesnemer draagt zelf zorg voor het door hem/haar benodigde racket en juiste schoeisel.
Artikel 9.
Indien de trainers dit noodzakelijk achten, kunnen (in onderling overleg) wijzigingen
(binnen de aangegeven mogelijkheden van de lesnemer) aangebracht worden in de tijden en
dagen waarop de lessen plaatsvinden.
Artikel 10.
U kunt zich tot minimaal 3 weken voor aanvang van de cursus terugtrekken. Dit
dient schriftelijk (bijv. per e-mail) te gebeuren, met opgaaf van reden.
Na inschrijving vindt geen restitutie van het lesgeld meer plaats. Ook als de cursus door u
voortijdig moet worden afgebroken vindt geen restitutie plaats. Er mag wel een vervanger van
gelijke sterkte deze trainingen overnemen. Zie hiervoor ook artikel 5.
Artikel 11.
Uitsluitend volledig ingevulde inschrijfformulieren zullen in behandeling worden genomen.
Bij niet correct invullen van het formulier zijn financiële consequenties voor rekening van de
lesnemer.
Artikel 12.
Alle informatie over lesduur en lestarieven is onder voorbehoud van druk- en
schrijffouten. RG sports heeft het recht om bij druk- en/of schrijffouten deze te corrigeren,
en zal haar klanten hiervan op de hoogte brengen.
Artikel 13.
Tijdens nationale feestdagen vindt er in principe geen training plaats tenzij door de
vereniging, trainer en lesnemers anders wordt overeengekomen. Denk hierbij aan
de mogelijkheid voor het inhalen van uitgevallen lessen.
Artikel 14.
RG sports kan niet garanderen dat de groep waarvoor u zich inschrijft, ook daadwerkelijk tot
deze groepsgrootte komt. Indien een groep niet voldoende deelname heeft dan op het formulier
door u opgegeven zal RG sports voor de start van de trainingen contact met u opnemen. De
trainingskosten worden altijd naar rato (aantal personen in de groep) berekend.
Artikel 15.
Het volgen van de trainingen en/of lessen en het gebruik van de (baan)faciliteiten geschiedt
volledig op eigen risico. De trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel. De
trainers zijn verder niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van persoonlijke
eigendommen, zowel op als rond de tennisbaan en de baanfaciliteiten.
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Een eventuele aansprakelijkheid zal nimmer verder gaan dan de vergoeding van de
schade zoals gedekt door de verzekeringsmaatschappij van RG sports.
Artikel 16.
U bent verplicht om lid te zijn van de vereniging als u trainingen volgt.

Artikel 17.
Uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de start van de trainingscursus ontvangt u de definitieve
plaatsing (tijd, dag, groepsgrootte). Binnen 4 weken na de start van de trainingscursus
ontvangt u per e-mail de factuur voor de trainingscursus. U kunt het bedrag voldoen per
factuur of per incasso. Per incasso is in 2 termijnen mogelijk. Dit heeft u kunnen aangeven
op het inschrijfformulier.
Als u niet tijdig heeft betaald, ontvangt u de 1e herinnering binnen 7 dagen na
het aflopen van de betalingstermijn.
Bij het sturen van een 2e herinnering is RG sports genoodzaakt 7,50
euro administratiekosten in rekening te brengen.
Bij het sturen van een aanmaning is RG sports genoodzaakt om 15 euro
administratiekosten in rekening te brengen.
Alle herinneringen worden per e-mail verstuurd.
Na het versturen van de aanmaning en deze is niet binnen 7 dagen voldaan, zal de betaling
uit handen worden gegeven aan incassobureau CIB. Alle bijkomende kosten zijn voor uw
rekening.
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