Reglement Tennisschool Inside-Out

Lesprijzen en lidgeld
Lesprijzen Lente/zomer: vermelde prijzen gelden als lid van TCB. Dit omvat verzekering bij Tennis Vlaanderen
en de huur/reservering van de terreinen van de tennisclub. Niet-leden worden lid van TCB voor het volgen van
tennislessen of zullen een meerprijs betalen voor de huur van het terrein van de lesuren.
Uitzondering voor “ Start 2 tennis” en winterlessen (dan moet je geen lid zijn, maar verzekering moet wel
betaald worden).
Lesprijzen winter= les +terreinhuur inbegrepen.
Lesprijzen S2T= les+terreinhuur+verzekering+gebruik rackets inbegrepen
Meer info over lid worden, vind je op de website.
Verzekering
De lesprijzen omvatten het lesgeld en het gebruik van het materiaal. Als je les neemt als niet-lid dan ben je niet
verzekerd (tegen sportongevallen), uitgezonderd Start 2 tennis!. Als niet-lid moet dit dan nog bijbetaald worden
(20 euro)
Stages/funcamp: prijs naargelang lid of niet-lid van TCB
Geldigheid inschrijvingen
De inschrijvingen zijn pas geldig na bevestiging en betaling.
Elke inschrijving is definitief en bij annulatie na aanvang van de lessen kan terugbetaling geheel of gedeeltelijk
niet meer mogelijk zijn.
Opgestelde lesprogramma’s kunnen steeds door de Tennisschool afgelast worden wegens beperkt aantal
inschrijvingen! In dit geval wordt er zo snel mogelijk verwittigd en gezocht naar een eventuele oplossing.
Geen terugbetaling
Indien men tijdens een les niet kan komen, dan kan deze les niet worden ingehaald. Er wordt ook geen
terugbetaling voorzien.
>Praktisch voorbeeld

Als er definitief ingeschreven wordt met 4, maar uiteindelijk haakt er iemand af vóór de start van de
lessenreeks, dan :
-zal deze persoon zijn lesbijdrage toch verschuldigd zijn (tenzij er door de organisator afgeweken werd van het
voorgeschreven inschrijvingsformulier )
-of zullen de andere deelnemers een opleg verschuldigd zijn (mits voorafgaand akkoord van de deelnemers)
-ofwel neemt iemand de plaats in, mits betaling en terugbetaling vervangende deelnemer.
-ofwel zal de les moeten geannuleerd worden mits nalatigheidskosten!
Zijn de lessen reeds gestart en er haakt iemand af (bvb. wegens blessure, zwangerschap, e.d.) ,dan zal deze
persoon toch de kost op zich moeten nemen, tenzij er een gepaste oplossing is(bvb. vervangende lesnemer die bij
het groepsniveau past of anderen betalen na onderling akkoord een opleg ).
Bij funcamps wordt de inschrijving geannuleerd bij hospitalisatie (attest).
Bij funcamps wordt gedeeltelijke terugbetaling voorzien in geval van ziekte en doktersattest.
Bij funcamps wordt er geen terugbetaling voorzien bij afwezigheid zonder medisch attest.
Bij privélessen en sparring wordt een uitzondering gemaakt mits voorlegging van doktersvoorschrift en worden
de kosten gedeeltelijk gereduceerd(volgens afspraak met de desbetreffende trainer). Bij belet en tijdige
verwittiging wordt de les verplaatst indien mogelijk! Niet verwittigen (of op de dag zelf) = geen terugbetaling.

