
Lesreglement Baseline Tennis voorjaarstraining 2018 
 
1. Inschrijving voor tennisles:  
Door het invullen van dit formulier gaat u akkoord met het lesreglement en de lesdata. Bij plaatsing gaat u akkoord met de financiële 
verplichtingen.  
Baseline Tennis zal uiterlijk 1 week voorafgaande aan de start van de lessen de indeling definitief bekend maken. Men ontvangt hiervoor een 
email.  
2. Locatie 
De lessen worden gegeven op tennisbanen van Tennisvereniging Nieuwe Sloot, President Kennedylaan 1, 2402 NZ Alphen aan den Rijn. 
3. Lesperiode en aantal lessen 
De voorjaarslessen worden uitsluitend gedurende het voorjaar gegeven door de trainers van Baseline Tennis. Tijdens officiële feestdagen en 
regionale schoolvakanties is er geen les. De lessen vinden plaats mits er voldoende deelname is. Indien er niet voldoende mensen van een 
groep aanwezig zijn heeft Baseline Tennis het recht het aantal lessen te verkorten of de lesprijs aan te passen, dit wordt in onderlinge overleg 
besproken. De lestijden zijn afhankelijk van het aantal inschrijvingen en beschikbaarheid van de trainers.  
4. Tijdsduur van een les 
Een lesuur duurt 60 minuten inclusief 10 minuten pauze voor de trainer/trainster. De eerste 10 minuten van de les zijn voor de warming up en 
om in te spelen. 
5. Niet verschijnen of afzeggen van een groepsles 
Niet verschijnen in de les is altijd voor rekening van de leerling. Afmelden bij de trainer is gewenst. Bij ziekte of afwezigheid van de trainer zal 
de les mogelijk door een andere trainer gegeven worden. Indien dit niet mogelijk is dan wordt de les ingehaald.  
Groepslessen gaan, bij afzegging van een gedeelte van de groep altijd door. De afzeggers hebben geen recht op inhalen en/of vergoeding van 
de betreffende les. Een leerling kan een les niet zonder toestemming van de leraar overdragen aan een ander. 
5.B Jeugdselectie ; Bij afwezigheid is het verplicht je minimaal 2 uur van te voren je af te melden en een vervanger te zoeken die gelijkwaardig 
niveau heeft. Dit wordt begin van de lessenreeks duidelijk onderling besproken met de trainer(s). 
6. (Wijzigen van) de groep/ de les 
De tennistrainers regelen de indeling van de groepen. Uiteraard mag u daar commentaar op hebben maar de uiteindelijke verantwoording en 
beslissing ligt bij de tennisorganisatie. 
Bij het wijzigen van beschikbare tijden aan de kant van de leerling tijdens het reeds gestarte lesseizoen, doen wij ons best u in een andere 
groep te plaatsen. Toezeggingen doen we echter niet. Indien de trainers tijdens de lescyclus constateren dat de groepssamenstelling niet 
werkbaar is,  kan de trainer de groepssamenstelling/lesdag/lestijd wijzigen.  
7. Uitval vanwege regen of onbespeelbaarheid van de banen 
De trainer beoordeelt of een les uitvalt ivm extreme weersomstandigheden/ baan conditie, en of er wordt uitgeweken naar binnen. 
Mits dit niet mogelijk is ivm baan bezetting (contracten) en of evenementen van het centrum dan vervalt de training en is deze voor rekening 
van de cursist. Bij een herhaaldelijke situatie wordt er gekeken naar een extra inhaal mogelijkheid.  
8. Betaling 
Betaling vindt plaats na inschrijving. Het lesgeld wordt voldaan voor de eerste les. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk. 
Baseline Tennis behoud het recht om men uit te sluiten van trainingsdeelname in verband het niet voldoen van betalingsverplichtingen. De 
daaruit voortvloeiend uitgevallen lessen worden achteraf niet ingehaald. 
9. Aansprakelijkheid 
Het volgen van training/les gebeurt op eigen risico. De trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen, blessures en eventueel 
daaruit voortvloeiende schade veroorzaakt tijdens de training van de cursist, noch zijn ze aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van 
goederen van leerlingen. 
10. Tijdens de les 
Tenniskleding tijdens de training is verplicht en dient men tennisschoenen te dragen. 
De trainer zal, behalve aan speltechnische en spel tactische facetten, ook aandacht besteden aan zaken als sportief gedrag op en rond de baan 
plus elementaire regels van sporthygiëne en blessurepreventie. 
11. Lidmaatschap 
Wanneer training gevolgd wordt dient men lid te zijn van TV Nieuwe Sloot, met uitzondering van aspirant leden.   
 
Lesdata zomer 2018: 
 

                        April      Mei 
       

Juni juli aug sept okt Aantal 
trainingen 

Reserve data * 

Maandag              9,16,23 14,28 4,11,18,25, 2,9 27 3,10,17,24 1 17 8, 15 okt 

Dinsdag                 3,10,17,24 15,22,29 5,12,19,26 3,10 28 4,11,18  17 25 sept , 9 okt 

Woensdag  4,11,18,25 16,23,30 6,13,20,27 4,11 29 5,12,19  17 26 sept, 3 okt 

Donderdag  5,12,19,26 17,24,31 7,14,21,28 5,12 30 6,13,20  17 27 sept, 4 okt 

Vrijdag  6,13,20 18,25 1,8,15,22,29 6,13 31 7,14,21,28  17 28 sept en 5 okt 

Zaterdag 7,14,21 19,26 2,9,16,23,30 7,14  1,8,15,22,29  17 6, 13 okt 

 
* In geval van (hoge uitzondering) uitval van de trainer kan er uitgeweken worden naar deze extra data 


