Algemene Voorwaarden trainingsreglement

 Het aantal lessen per serie trainingen is afhankelijk van de beschikbare weken
in die periode. Voor de start van de serie trainingen wordt dit
gecommuniceerd.
 De trainingsduur voor zowel junioren als senioren is 60 minuten.
 Na iedere serie lopen de trainingen zonder bericht automatisch door in de
volgende serie. Voor degene die wenst te stoppen met het volgen van
trainingen moet dit per mail doorgeven aan de trainingscoördinator via
senioren@tennisclubhandel.nl
 De groepen worden door de trainer samengesteld op basis van speelsterkte
en beschikbaarheid.
 In de week voorafgaand aan de eerste training van een serie ontvang je per
groepsapp de groepsindeling, tijd en een overzicht met weken dat er training
wordt gegeven.
 Indien je verhinderd bent voor een training moet je jezelf afmelden bij de
trainer. Dit doe je door het te melden in de groepsapp die de trainer voor elke
trainingsgroep heeft aangemaakt. Je kunt indien gewenst in overleg met de
trainer het gemiste trainingsuur inhalen bij een andere groep.
 Bij gemiste lessen of langdurige blessure is teruggave van trainingsgeld niet
mogelijk.
 Mocht de training al zijn gestart maar door slecht weer niet te vervolgen zijn
wordt er in overleg gekozen voor theorie in de kantine of tijdig stoppen met het
trainingsuur.
 Wanneer een training uitvalt wegens weersomstandigheden of door ziekte van
de trainer worden deze aan het einde van de serie ingehaald of worden niet
meegeteld in het aantal trainingen wat in rekening wordt gebracht. Dit zal tijdig
worden gecommuniceerd in de betreffende groepsapp.
 Als de trainer langdurig niet beschikbaar is zal hij zorgen voor gelijkwaardige
vervanging.
 Het baanreglement moet opgevolgd worden waaronder het dragen van
tenniskleding en het vegen van de banen door de laatste groep van de
morgen, middag of avond.
 Het volgen van de tennislessen is voor eigen risico.

Het bestuur is gerechtigd deze regels te wijzigen of er van af te wijken indien nodig.
Tot slot wensen wij u een sportief en gezellig seizoen toe en wij hopen dat u veel
plezier zult beleven aan en op ons park. Wij doen er alles aan om het verblijf op ons
park voor u zo aangenaam mogelijk te maken.
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