
Tennisschool van der Lecq 

1. Er is geen tennisles gedurende de basisschool vakanties te weten: herfst, zomer, voorjaar- en 
kerstvakantie. Ook op officiële feestdagen wordt er niet gelest. Deze dagen kunnen wel als 
inhaaldagen worden gebruikt.  

2. Ziekte, blessures e.d. geven geen recht op restitutie van lesgeld, wél kan in overleg de 
mogelijkheid worden geboden de gemiste lessen op een later tijdstip geheel of gedeeltelijk in te 
halen. (er is veel mogelijk in overleg)  

3. De tennisschool deelt de lessen in 

4. Wanneer de tennislessen niet kunnen doorgaan in geval van onmacht ontvangt u daar geen 
compensatie voor. Onder onmacht wordt verstaan9 omstandigheden waar wij geen invloed op 
hebben 

5.Wanneer de tennislessen niet in de tennishal/blaashal kunnen plaats vinden in geval van onmacht 
kunnen de lessen buiten worden gegeven  

6. Tennisschool van der Lecq stelt zich niet verantwoordelijk voor diefstal of schade aan 
eigendommen van cursisten. 

7 Bij het afnemen van een jaarpakket is het niet mogelijk om dit halverwege op te zeggen. Jaarpakket 
loopt altijd van oktober t/m september. Bij het afnemen van een lessenreeks is het niet mogelijk om 
halverwege op te zeggen.  De zomerlessenreeks lopen van april t/m september en de winterperiode 
van oktober t/m maart  

8. In alle zaken waarin dit lesreglement niet voorziet beslist tennisschool van der Lecq waarbij 
gestreefd wordt naar een aanvaardbare oplossing voor alle partijen.  

9. Bij het uitvallen van de lessen wordt er als volgt ingehaald: •Ziekte of afwezigheid van de leraar 
wordt ingehaald. •Voor het zomerseizoen: Bij onwerkbaar weer of onbespeelbare banen komt de 
eerste les voor rekening van de leerling, de tweede les voor rekening van tennisschool van der Lecq, 
de derde les weer voor rekening van de leerling, enz. Eenmaal aangevangen lessen worden niet 
ingehaald. •Voor het winterseizoen: Op het leswekenschema wordt rekening gehouden met inhaal 
mogelijkheden, zijn de inhaalmogelijkheden allen gebruikt vervallen de eerst volgende twee lessen. 
Zijn er dan nog te geven lessen over vindt er restitutie van het lesgeld voor de overige lessen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


