LESREGLEMENT/ TV KORIANDER
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Inschrijving voor les of training kan uitsluitend door middel van een
door een meerderjarig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier;
De winterperiode heeft een lesperiode van 20 weken;
Er worden geen lessen in mindering gebracht;
Een tennisles duurt 1uur , waarvan 50 effectieve lesminuten;
Voor de inhaal van uitgevallen lessen als gevolg van onbespeelbare
banen (regen/sneeuw) zijn er per lesperiode meerdere inhaalweken
gereserveerd. Doelstelling is om zoveel mogelijk uitgevallen lessen in te
halen. In geval van extreme weersomstandigheden kan dit ertoe leiden
, dat niet alle uitgevallen lessen kunnen worden ingehaald, waarbij
maximaal 10 % van het aan tal geboekte lessen voor rekening van de
cursist kan komen.
Afzeggingen van een privé-les zijn toegestaan, mits dit 24 uur van
tevoren wordt doorgegeven;
Niet op les komen om wat voor reden dan ook, is altijd voor rekening
van de cursist. Wel zal worden geprobeerd om deze les in te halen in
een andere groep, als die mogelijkheid zich voordoet;
Het lesgeld dient bij aanvang van de 1e les contant te worden voldaan,
of via automatische incasso;
Het Tenniscollege is aangesloten bij de V.N.T. (= Verenigde
Nederlandse Tennisleraren) en is bevoegd tot het lesgeven op ieder
niveau;
Invullen en ondertekenen van de inschrijfformulieren wil zeggen dat
u akkoord gaat met het lesreglement en de financiële consequenties;
Men dient lid te zijn van de TV Koriander
Trainers verbonden aan Tenniscollege Flevoland:
Erwin de Boerdere
Carel Bel
Mike Hupkens
Zwen Bertelsen
Alexa de Bont
Derek Koot
Pearl Wong a Sang
Nina van der Geest
Emar Onderstal
Beau Jimmink
WINTER 2017/2018:
Maandag 02 oktober 2017 t/m vrijdag 16 maart 2018
Geen les in:
Herfstvakantie
(23/10 t/m 27/10 ) is er geen les.
Kerstvakantie
(25/12 t/m 05/01 ) is er geen les.
Voorjaarsvakantie
(26/02 t/m 02/03 ) is er geen les.
Inhaalweken: (indien nodig)
Maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart
Maandag 19 maart t/m vrijdag 23 maart
Voor meer inlichtingen:
TennisCollege Flevoland
www.tenniscollegeflevoland.nl
tel. 036-5225115

