
VDTennis 
Inschrijfformulier Tennislessen voorjaar 2013 

(Jeugd&Senioren) 
Start: 1 april 2013 
Met dit formulier kunt u zich inschrijven voor de tennislessen. U treft ook een overzicht aan van 
de trainingscursussen bij VDTennis. Meer informatie over de lessen: zie het lesreglement (z.o.z.) 

Naam + 
voornaam 

 Telefoon  

Voorletters  Mobiel  
Voorvoegsel  E-mail  
Geslacht  MAN / VROUW *    (omcirkelen) Speelsterkte  
Geboortedatum  Hoeveel jaar tennis je al?   

Adres  
 

Hoeveel lessen had je al?  

PC+woonplaats  Niveau: Beginner Half-gevorderd Gevorderd 
 

Schrijft zich in voor:  

O Cursus 1 6 weken, 6 personen, 
beginners/gevorderden, 1 uur p/wk 

Kinderen tot 10 
jaar €45,00 p.p. 

O Cursus 2 12 weken (11+1 gratis), 6 personen, 
beginners/ gevorderden, 1 uur p/wk 

Kinderen tot 10 
jaar €82,50 p.p. 

O Cursus 3 6 weken, 4 personen, beginners/ 
gevorderden, 1 uur p/wk 

Senioren + Jeugd                             
€72,- p.p.  

O Cursus 4 12 weken (11+1 gratis), 4 personen, 
beginners/ gevorderden, 1uur p/wk 

Senioren + Jeugd  
€132,- p.p. 

O Cursus 5 10 weken, 2 personen, beginners/ 
gevorderden, 1 uur p/wk 

Senioren + Jeugd  
€190,- p.p 

O Cursus 6 10 Privé-lessen (incl. baanhuur) Senioren + Jeugd €380,- p.p 
O Cursus 7 Privé-les per uur (incl. baanhuur) Senioren + Jeugd €40,-  p.p 
Wensen/verhinderingen: 
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: VDTennis 06-33889738/ info@vdtennis.com 

Formulier opsturen naar: 
 

 
 
Of inleveren bij de trainer 

VDTennis 
Utenhagestraat 222 
3083 VW Rotterdam 
 

Of mailen naar: info@vdtennis.com 

Formulier opsturen vóór: 
 29 maart 2013 
 
 

Het totale cursusgeld dient in één keer te worden overgemaakt op rekeningnummer: 757164358 
t.n.v. VDTennis te Rotterdam, danwel contant te worden betaald. Betaling van het verschuldigde 
cursusgeld dient te worden voldaan voordat de eerste tennisles van de cursus plaatsvindt. 

Door ondertekening verklaar ik tevens akkoord te zijn met bijgevoegd lesreglement. 
Datum:  Handtekening: 

 
 
(indien minderjarig: handtekening ouder/voogd) 

NB: De inschrijving wordt alleen geaccepteerd indien voorzien van datum en handtekening! 



Lesreglement VDTennis        
 

Tennislessen: 
1. De tennislessen worden gegeven op de privé-tennisbaan aan de Carnissedreef 8 te Rotterdam (Zuiderpark). In 

overleg is het mogelijk op andere locaties les te krijgen. 
2. De tennislessen worden gegeven op de door de trainer vastgestelde tijdstippen. De lessen worden gedurende het zomer- 

c.q. winterseizoen gegeven volgens een van tevoren vastgesteld lesrooster. 
3. Een lesuur duurt 50 minuten; een half lesuur duurt 25 minuten. Bij een lesuur staat de tennisbaan voor de cursist 60 

minuten ter gebruik. Bij een half lesuur staat de baan voor de cursist 30 minuten ter gebruik. Deze extra tijd is aan de 
lestijd voor de leerlingen toegevoegd om een warming-up te doen en/of in te spelen.  

4. Er wordt in principe geen les gegeven op zondagen, officiële feestdagen (1e en 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 1e en 2e 
Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag, nieuwjaarsdag) en in het grootste deel van de basisschool vakanties. Lessen die 
uitvallen ivm officiële feestdagen, worden in de daarvoor ingeroosterde week ingehaald. 

5. Zonder tegenbericht gaat de training altijd door. Bij twijfel i.v.m. bijvoorbeeld slecht weer, dien je contact op te nemen met 
de trainer. Lessen die door eigen toedoen/omstandigheden worden gemist, kunnen niet ingehaald worden. 

6. Als lessen vanwege het weer geen doorgang kunnen vinden, worden deze ingehaald (tot een maximum van 2 lessen). 
Indien een reguliere les niet kan doorgaan, kan de trainer besluiten tot een alternatieve vorm van training (denk aan: 
conditietraining, theorie, videoanalyse, etc.). Deze training staat gelijk aan een reguliere les. 

7. Inhaallessen worden in principe gepland aansluitend aan de reguliere cursus (de inhaalweek). 
8. Privé-lessen worden altijd ingehaald behalve als privé-lessen door eigen toedoen worden gemist en niet zijn afgemeld. 

Een privé-les dient minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd. Anders kan de les niet worden ingehaald.  
9. Eenmaal aangevangen lessen worden nooit ingehaald. Lessen die uitvallen door ziekte/afwezigheid van een trainer 

worden altijd ingehaald. 
10. VDTennis is niet/op geen enkele wijze verantwoordelijk/aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit 

voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten, evenals blessures. 
11. De lesindeling/trainingsrooster staat in de week voorafgaand aan de start van de cursus op internet 

(www.vdtennis.com). VDTennis zal in de week voorafgaande aan de eerste les van de cursus telefonisch/ per email 
berichten in welke groep en op welk tijd u bent geplaatst. 

12. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk in homogene groepen te trainen. Indien VDTennis het nodig acht, kunnen 
wijzigingen aangebracht worden in de tijden en dagen waarop de lessen plaatsvinden.  

 
 
Inschrijving en betaling 
13. Door middel van inschrijving en/of ondertekening van de akkoordverklaring verbindt u zich aan het lesreglement 

van VDTennis. 
14. Uitsluitend volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulieren worden in behandeling genomen.  
15. Recht op deelname aan een cursus van VDTennis ontstaat pas na ontvangst van het cursusgeld. 
16. U kunt zich uiterlijk tot 3 weken voor aanvang van de cursus terugtrekken. Dit dient schriftelijk te gebeuren, met opgaaf 

van redenen. Bij een afzegging binnen twee weken voor de start van de cursus wordt 25 euro administratiekosten in 
rekening gebracht. Bij een afzegging binnen 1 week voor aanvang van de cursus is het totale lesgeld verschuldigd. 
Men kan wel een vervanger van hetzelfde niveau sturen (zie artikel 20). 

17. De betaling van het volledige cursusgeld dient te zijn ontvangen voor aanvang van de eerste tennisles. Dit kan door 
middel van het overschrijven van het cursusgeld of via contante betaling bij de eerste tennisles. 

18. Bij tussentijdse beëindiging door cursist c.q. wettelijke vertegenwoordiger blijft het totale lesgeld verschuldigd. 
19. In geval van blessures, ziekte, verhuizing etc. kan alleen tot teruggave van het lesgeld worden overgegaan als de 

vrijgekomen trainingsplaats door iemand anders wordt ingenomen. 
20. De leerling kan aan hem te geven lessen overdragen aan een andere persoon in overleg met de trainer. De trainer 

beoordeelt of deze derde persoon qua niveau voldoende in de groep past.  
21. In geval betaling, al dan niet gedeeltelijk, heeft plaats gevonden, kan alleen restitutie van het lesgeld plaats vinden 

volgens artikel 19.  
22. Om de training op een juiste en effectieve wijze te laten verlopen, heeft VDTennis onderstaande 'spelregels' voor op de 

tennisbaan opgesteld: 
- Geef verhindering of absentie door aan de trainer voordat de training begint. 
- Zorg dat je op tijd bij de training verschijnt. 
- Het dragen van sport / tenniskleding is verplicht. 
- Heb je een blessure geef dat dan bij de trainer aan. Hij kan dan rekening met je houden. 
- Ouders of personen die niet deelnemen aan de training zijn niet toegestaan op de tennisbaan. 
- De trainer handhaaft de orde tijdens de door hem te geven lessen. Wangedrag/onbehoorlijk gedrag 

wordt niet getolereerd. 
23. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de trainer eventueel in overleg met de betreffende tennisvereniging. 


