
ALGEMENE VOORWAARDEN VDTENNISCAMP     

 
VDTennis organiseert tenniscamps. VDTennis biedt een tenniscampprogramma met daarbijbehorende tennispakketten 
aan en bemiddelt bij het tot stand komen van een hotelreservering. In deze algemene voorwaarden gezamenlijk 
aangeduid als het tenniscamp. VDTennis verzorgt geen vervoer. De hotelreservering is een directe overeenkomst tussen 
de deelnemer en hotel Mimoza/ Hedera/ Narcis. VDTennis fungeert als intermediair.  
 

Inschrijving geschiedt via het versturen van het ondertekende inschrijfformulier. De tenniscampovereenkomst komt tot 
stand zodra het ondertekende inschrijfformulier per post of per e-mail is binnengekomen bij VDTennis. Met de 
inschrijving verplicht u zich tot deelname aan het tenniscamp en gaat u een betalingsverplichting (volledige bedrag) aan. 
Tevens gaat u bij inschrijving akkoord met de algemene voorwaarden VDTenniscamp. 
 
Op de hotelreservering zijn eveneens de algemene voorwaarden van het hotel van toepassing. Bij eventuele 
tegenstrijdigheden gelden de voorwaarden van VDTennis.  
 
Deelname aan het tenniscamp geschiedt volledig op eigen risico. VDTennis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid 
voor persoonlijke ongevallen, blessures, ziekte, schade of letsel door welke oorzaak dan ook en eventueel daaruit 
voortvloeiende schade. Evenmin is VDTennis aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, geld 
inbegrepen. Eventuele fouten of vergissingen op de website zijn niet bindend.  
 

Aanbetaling/restbetaling: De aanbetaling vindt niet eerder plaats dan 12 weken voor de startdatum van het 
overeengekomen tenniscamp. De aanbetaling bedraagt 35% van de totale som. Betaling van het restant bedrag volgt 
niet eerder dan 8 weken voor de startdatum van het tenniscamp en dient uiterlijk 4 weken voor de start van het 
tenniscamp plaats te vinden. Met de aanbetaling/betaling van de factuur verklaart de deelnemer zich akkoord met de 
reserveringsgegevens zoals op de factuur vermeld. Bij reserveringen binnen 28 dagen voor de startdatum van het 
tenniscamp, dient het gehele openstaande bedrag per omgaande aan VDTennis te worden overgemaakt. Vier weken 
voor aanvang van het tenniscamp ontvangt u de reisbescheiden. Dit is tevens -uitgezonderd overmachtssituaties- de 
bevestiging dat het tenniscamp doorgaat.  
 

Annuleringen: Storneringen of annuleringen dienen eerst telefonisch te worden gemeld en daarna schriftelijk en 
aangetekend uiterlijk 48 uur na het optreden van de stornerings-reden opgegeven worden bij VDTennis. De datum van 
schriftelijke binnenkomst bij VDTennis is bepalend voor het in rekening brengen van de annuleringskosten. 
 

Annukeringskosten: Bij stornering gelden de volgende kosten: 

− tot 30 dagen voor aanvang tenniscamp  10% 

− v.a. de 29e- 21e dag    25% 

− v.a. de 20e - 10e dag    50% 

− v.a. de 9e - 4e dag    75% 

− v.a. de 3e dag (72 uur) of minder   90% 
 

Annulering door VDTennis: VDTennis behoudt zich het recht voor om te allen tijde bij onvoldoende animo een 
tenniscamp te annuleren of te wijzigen. Dit geldt ook in geval van andere gewichtige redenen of overmachtssituaties 
zoals natuurlijke invloeden, natuurrampen, ziekte of welke andere vormen van overmacht dan ook. Onder gewichtige 
redenen wordt verstaan: omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere verbondenheid van VDTennis aan de 
overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. 
 

Annulering door VDTennis om een van genoemde redenen betekent altijd restitutie van het totale bedrag (tennispakket 
en hotelreservering), dit zonder verdere aansprakelijkheid van VDTennis of recht voor de deelnemers op 
schadevergoeding. VDTennis is in ieder geval niet aansprakelijk voor gemaakte kosten in verband met vervoer. 
VDTennis raadt u aan een annulerings- en reisverzekering (evt aangevuld met een sportclausule)af te sluiten.  
 

Van onvoldoende animo is in ieder geval sprake indien het aantal van 6 deelnemers aan het week-
tenniscampprogramma niet wordt bereikt. Als blijkt dat het trainingsdoel met minder dan 6 deelnemers realiseerbaar is, 
kan het tenniscamp toch doorgaan. Dit is ter bepaling aan VDTennis. Annulering door een deelnemer vanwege een te 
laag aantal deelnemers is geen geldige reden voor annulering. In dat geval dient alsnog het volledige bedrag te worden 
betaald. 
 

Prijs tennispakket: De prijs voor het tennispakket is alleen geldig bij een reservering van het hotel via VDTennis. Bij een 
reservering van 'tennis only' verhoogt de prijs van het tennispakket zich met 15%. Bij een reservering 'zonder 
tennispakket' verhoogt de hotelprijs zich met 15%. De bevestiging van een reservering 'zonder tennispakket' wordt 
uiterlijk 4 weken voor het tenniscamp gegeven. 
 
Comeback-BONUS: Wie in het zelfde kalenderjaar opnieuw bij VDTennis aan een tenniscamp deelneemt, ontvangt 
daarvoor 5% korting op het hotel en het tennispakket. Hiervan uitgezonderd zijn transfers, baanhuur en extra 
aangevraagde of te verlenen diensten. De comeback-BONUS is alleen geldig bij deelname aan een nieuw tenniscamp in 
een nieuwe periode en geldt niet bij een verlenging van een bestaande reservering zonder een tussenperiode. 
 

 



Groepskorting: Bij een groepsboeking vanaf 10 personen geven wij 10% korting p.p. op de hotelprijs. Voorwaarde voor 
het boeken van groepen vanaf 10 personen is dat de aanmelding en betaling via een persoon (de hoofdboeker) 
loopt.Groepsaanmeldingen: Wanneer u zich met meerdere personen tegelijkertijd inschrijft voor een tenniscamp, vormt u 
een gezelschap. Het adres van de hoofdboeker fungeert dan als correspondentieadres en deze ontvangt ook de 
bevestiging met de factuur. Alle benodigde bescheiden worden uiterlijk vier weken voor aanvang van het tenniscamp 
toegezonden aan de hoofdboeker. De overeenkomst komt tot stand zodra het ondertekende inschrijfformulier schriftelijk 
per post of per email is binnengekomen bij VDTennis. De hoofdboeker is tevens hoofdelijk aansprakelijk voor de 
verplichtingen van de door hem aangemelde personen, ook in geval van annulering. De hoofdboeker is daarnaast 
verantwoordelijk voor het op de hoogte stellen van de medeboekers van de algemene voorwaarden, de reisgegevens en 
het programmaverloop.  

Leenrackets zijn te huur tegen betaling. Wilt u zeker zijn van een leenracket, geef dit dan aan op het inschrijfformulier.  

Transfers: Indien wenselijk kan VDTennis een transfer van en naar vluchthaven/hotel regelen. Hiervoor worden extra 
kosten gerekend. 

Groepshomogeniteit: Een groep bestaat uit minimaal 3 en maximaal 4 personen. VDTennis doet zijn best om de 
groepen zo homogeen mogelijk in te delen. Kan vanwege de speelsterkte of het deelnemersaantal geen groepstraining 
uitgevoerd worden dan kan de training met twee personen ook in de vorm van privé-les gegeven worden. Degenen die 
niet bij de groepsindeling aanwezig zijn, hebben geen aanspraak op een indeling in een homogene trainingsgroep. Het 
tijdstip van de groepsindeling ontvangt men bij de reisinformatie. 

Gratis vrijspelen: VDTennis biedt elke deelnemer de mogelijkheid om 60 minuten per dag gratis vrij te spelen met 
uitzondering van de aankomst- en vertrekdag. Het vrijspelen is geen prijs-bestanddeel van het tennispakket, maar een 
service voor alle deelnemers aan het tenniscampprogramma. Het vrijspelen is afhankelijk van vrije baancapaciteiten en 
de deelnemer kan geen aanspraak maken op het vrijspelen. Het vrijspelen is niet overdraagbaar aan andere 
deelnemers/derden. 

Restitutie bij uitval van een tennisprogramma onderdeel: VDTennis boekt 'zonnige' bestemmingen. 'Goed-weer-
garanties' kan VDTennis niet geven. VDTennis tracht uitgevallen programma onderdelen in te halen, voorzover dat 
gedurende de resterende tijdsduur mogelijk is. Tijdelijke programmawijziging is dan mogelijk. Een eenmaal aangevangen 
les wordt niet ingehaald. Indien vanwege het weer, andere gewichtige redenen of omstandigheden toch een 
tennisprogramma onderdeel uitvalt, geven wij geen restitutie.  
 

Restitutie bij blessures, ziekte of uitval: VDTennis is niet aansprakelijkheid of verantwoordelijk voor blessures, ziekte 
of uitval. Als u niet of slechts gedeeltelijk aan het tennisprogramma kunt deelnemen, geven wij geen restitutie. Dit laatste 
geldt ook indien op eigen wens of door eigen schuld (bijv. te laat zijn of niet opvolgen van informatie) een programma-
onderdeel gemist wordt.  
 
Klachten: Vanzelfsprekend doet VDTennis er alles aan om het tenniscamp zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kan 
het een enkele keer voorkomen dat VDTennis door onvoorziene omstandigheden daar niet helemaal in slaagt. Wanneer 
u klachten heeft, dient u deze ter plaatse onmiddellijk kenbaar te maken aan VDTennis. Op dat moment kan er vaak wat 
aan worden gedaan, achteraf is dat moeilijk. Klachten die tijdens het verblijf (ter plaatse) niet zijn gemeld, worden na 
terugkomst in Nederland niet in behandeling genomen. Reclamaties moeten schriftelijk ingediend worden. Bezwaren, 
klachten of aanspraken ten aanzien van het hotel (faciliteiten, kamer, dienstverlening of prestaties) moeten direct bij het 
hotel aantoonbaar kenbaar gemaakt worden. Op dat moment kan het hotel er vaak nog iets aan doen. 

Paspoort en geldigheid: U dient zelf voor vertrek na te gaan welke eisen het land van bestemming stelt ten aanzien 
van uw legitimatiebewijs. Voor een vakantie in Kroatië geldt geen visumplicht voor Nederlanders. Neem voor de meest 
actuele informatie contact op met de Kroatische ambassade (070 363-2942). Bezit u niet de Nederlandse nationaliteit, 
dan kunnen voor u andere voorwaarden gelden. Neem hierover contact op met de ambassade van uw land. 
 

Inentingen en voorzorgsmaatregelen: Voor informatie over inentingen en andere voorzorgsmaatregelen kunt u bellen 
naar de ‘Landelijke vaccinatielijn voor reizigers’, telefoonnummer (0900) 9584. U bent hier zelf verantwoordelijk voor. 
 

Hotel: de hotelreservering en overeenkomst komt direct tot stand tussen de deelnemer en het hotel. VDTennis bemiddelt 
bij deze overeenkomst maar is geen partij. VDTennis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid 
voor eventuele onmogelijkheden of nalatigheden van het hotel. Op de hotelreservering zijn eveneens de algemene 
voorwaarden van het hotel van toepassing. Bij eventuele tegenstrijdigheden gelden de voorwaarden van VDTennis. 
Garantie van hotelprestaties: VDTennis staat niet garant voor de aangegeven 'hotelfaciliteiten en prestaties' zoals het 
animatieprogramma, muziekprogramma, de miniclub en het gebruik van sport- en wellnescentre etc. 
Hotelprijzen: Genoemde hotelprijzen zijn vanaf prijzen p.p. en bij minimale bezetting van de kamer. 
Preferenties: Een preferentie is nooit een garantie. VDTennis geeft preferenties (speciale wensen) graag  aan de 
(hotel)partner door. Een garantie voor de daadwerkelijke vervulling ervan is niet mogelijk.  
Verandering ter plaatse: veranderingen, wijzigingen of extra wensen ten aanzien van uw hotelverzorging gedurende uw 
verblijf ter plaatse dient u zelf direct aan het hotel te betalen. 
Kamerfacilteiten: Alle kamers zijn standaard uitgerust met sat-tv, fohn, bad of douche. 
In- en uitchecken: de kamer staat vanaf 14.00 uur ter beschikking. De kamer moet op de dag van vertrek voor 10.00 
uur verlaten worden. 
Extra bed: Een extra bed op de kamer is geen volwaardig bed en alleen geschikt voor kinderen. 
Hotelwissel: het kan voorkomen dat het verblijf in hotel Mimoza/Hedera onderling gewisseld wordt. 
Zeezijde: Zeezijde betekent niet automatisch zeeblik. Het zicht kan door bomen etc. beperkt of geblokkeerd worden. 
Huisdieren: huisdieren zijn niet toegestaan in het hotel. 
Volpension en halfpension: deze beginnen met de maaltijd voorafgaand aan de eerste nacht en eindigen met het 
ontbijt na de laatste nacht. 
 


