INSCHRIJVINGSFORMULIER tennislessen Tennispark ’t Hooghe Dorp zomer 2020
Buiten: periode 23 maart 2020 t/m 13 september 2020 (17 lessen)
vakantieperiode van 27 april t/m 10 mei en 20 juli t/m 30 augustus

Ondergetekende schrijft zich in voor een cursus in de zomerperiode 2020. Zijn/haar gegevens zijn:
Voornaam: ………………….. Tussenvoegsel: ………… Naam: ……..…..……………………….….…...
Straat: …………………………………………………………………………………… Huisnummer: ..........
Postcode woonplaats: …………………………………………………………………………..……..……...….
Speelsterkte enkel: …… Speelsterkte dubbel: …...

Geboortedatum: ..……………..……...

Telefoon thuis: ………….....… Telefoon mobiel: ……………….. E-mail: ………………………………

Zijn/haar voorkeur voor cursustijden zijn:
1. Op …….…..….dag:

Voor 18.00 uur

Na 18.00 uur

2. Op ………...….dag:

Voor 18.00 uur

Na 18.00 uur

3. Op ……..……..dag:

Voor 18.00 uur

Na 18.00 uur

Cursus (incl. baanhuur)
Privé-les voor 18.00 uur ……………………...………………..………...………...……….. €

54,00

Privé-les 18.00 uur …...………...………...………...………..........…................................ €

58,00

Groepsles (3 – 4 personen) op één baan voor 18.00 uur .……...… …...……...…...…… € 305,00*)
Groepsles (3 – 4 personen) op één baan maandag t/m zondag na 18.00 uur .………... € 330,00*)
*) De cursus betreft 17 tennislessen; het vermelde bedrag staat voor het totaal verschuldigde cursusgeld.

Ondergetekende geeft aan dat hij/zij zonder tussenkomst van de Tennisschool Stoyanov & Bacheva
zich heeft aangemeld voor een cursus. Met ondertekening van het inschrijvingsformulier gaat hij/zij
tevens akkoord met het lesreglement van de Tennisschool.

Datum: …………………….

Handtekening: ………………………………..

Tennisschool Stoyanov & Bacheva | Buizerdhof 153 | 2903 GP Capelle a/d IJssel | 06-42155173
KvK Rotterdam 24415165 | ABN AMRO bank Capelle a/d IJssel NL42ABNA0584661096
BTW NL 8180.07.126-B01

LESREGLEMENT VAN TENNISSCHOOL STOYANOV & BACHEVA

1.

Het inschrijvingsformulier dient bij de Tennisschool ondertekend te worden ingeleverd dan wel ondertekend te worden
opgestuurd voor 15 februari en dient in het bezit te zijn van de Tennisschool voor aanvang van de eerste tennisles van
de cursus; het adres is: Buizerdhof 153, 2903 GP Capelle a/d IJssel.

2.

Het totale cursusgeld voor de 17 tennislessen dient in één keer te worden overgemaakt naar de ABN AMRO bank te
Capelle a/d IJssel, rekeningnummer NL42ABNA0584661096 t.n.v. Tennisschool Stoyanov & Bacheva dan wel contant
te worden betaald aan de Tennisschool. De betaling van het verschuldigde cursusgeld dient te worden voldaan, voordat
de eerste tennisles van de cursus heeft plaatsgevonden.
a. In overleg met de Tennisschool wordt de mogelijkheid geboden om het totale cursusgeld in twee termijnen
te betalen. Beide termijnen dienen te worden betaald op de wijze zoals onder punt 2 is beschreven. De
betaling van het tweede termijn dient plaats te vinden uiterlijk 31 mei.

3.

Tennisschool Stoyanov & Bacheva kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijke ongevallen en eventueel
daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadigingen van goederen van de cursisten tijdens de
tennislessen.

4.

Bij annulering van de cursus tot vijf dagen voor de aanvang van de cursus wordt 25% van het totale cursusgeld in
rekening gebracht. Daarna is het totale cursusgeld verschuldigd.

5.

Restitutie van het cursusgeld is niet mogelijk.

6.

Een lesuur buiten duurt 50 minuten. Een lesuur binnen duurt 60 minuten.

7.

Bij regen wordt maximaal een lesuur ingehaald op een in overleg met de Tennisschool nader te bepalen moment.
Wanneer echter na meer dan 25 minuten te hebben gespeeld de les vanwege regen wordt gestaakt, wordt die tennisles
als gegeven beschouwd.

8.

Bij vorst zullen de tennislessen op gravelbanen niet doorgaan.

9.

Indien een cursist een tennisles mist door eigen nalatigheid, wordt deze niet ingehaald. Wel zal in overleg met de
Tennisschool worden geprobeerd de tennisles, indien mogelijk, in te halen in een andere cursusgroep.
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