
Leveringsvoorwaarden TOPTENNIS OOST-NEDERLAND 

 

TOPTENNIS OOST-NEDERLAND, verder te noemen TON, heeft haar leveringsvoorwaarden opgesteld 

waarin voor u als deelnemer duidelijk staat wat uw rechten en plichten  zijn bij TON. TON zal 

trachten de afgesproken trainingsreeks zo soepel en zo gestructureerd mogelijk te laten verlopen. 

Hieronder kunt u duidelijk lezen welke regels zullen worden toegepast. 

Lessen: 

1: Het seizoen beslaat een periode van 38 trainingsweken per jaar, rekenend vanaf 01 oktober  

tot 30 september het jaar daarop volgend. Hierna cyclus genoemd. 

2: Inschrijving voor de trainingspakketten van TON dient jaarlijks voor 01 augustus te 

geschieden via het digitale inschrijfformulier op www.kei-fit.nl/toptennis/. Hierbij geeft u 

tevens een akkoord op het automatisch incasseren van trainingsgelden en dat u  akkoord 

gaat met onze leveringsvoorwaarden. Let op ! de incasso vindt plaats over een periode van 

12 maanden. (zie tevens inschrijfformulier).  

3: Voor de definitieve bekendmaking van de groepsindelingen krijgt men geen inzage in de 

inschrijvingen/groepsindelingen. TON streeft ernaar de groepen zo homogeen mogelijk qua 

leeftijd en niveau in te delen. 

4: Als door slecht weer geen training mogelijk is, en binnen trainen géén optie blijkt, dan wordt 

45 minuten theorieles of conditietraining gegeven. Mocht de training in zijn geheel niet 

doorgaan, dan zal TON de training inhalen, met een maximum van 3 inhaallessen per cyclus. 

5: In het geval van een inhaaltraining bestaat de mogelijkheid dat de les op een ander 

trainingsmoment en mogelijk andere locatie ingeroosterd wordt dan deelnemer gewend is. 

6: Bij ziekte/ blessures zal TON in overleg trachten trainingen in te halen,  in dat geval bestaat 

de mogelijkheid dat de training op een ander moment alsmede andere trainingsgroep en/of 

locatie ingeroosterd wordt dan deelnemer gewend is. 

7: Deelnemers kunnen bij inschrijving bekend maken of men deelneemt aan het TON 

Garantiefonds ( zie voorwaarden op www.garantiefonds/toptennis/. ) Bij deelname aan het 

Garantiefonds gaat men akkoord met de voorwaarden van het Garantiefonds. 

8: Als het tijdens de training onwerkbaar wordt (regen, onweer of onbespeelbare banen) en 

uitwijk naar binnen géén optie is, wordt deze als gegeven beschouwd. 

9: TON is niet verplicht trainingen in te halen in het geval van  

• Door deelnemer genomen vakantie tijdens normale trainingsuren 

• Ziekte van deelnemer 

• Het afzeggen voor schoolkampen en musicals etc. 

• Deelname aan toernooien 

• Blessures ten gevolge van wintersport 

10: De geldende Corona-richtlijnen van de tennislocaties, RIVM en KNLTB worden bij de training 

nageleefd. Bij veranderende richtlijnen zet TON zich maximaal in om binnen alle 

mogelijkheden te blijven trainen. De tarieven blijven onveranderd. 

http://www.kei-fit.nl/toptennis/
http://www.garantiefonds/toptennis/


11: Bij inschrijving voor de training cyclus gaat de deelnemer akkoord met elke professionele 

tennisleraar die door TON wordt ingezet. Dit geldt ook in geval van ziekte van de vaste trainer 

of bij wisselingen.  

12: Is de trainer om wat voor reden verhinderd dan wordt te allen tijde eerst bekeken of deze 

training ingevuld kan worden door een andere trainer. Lukt dat niet dan wordt deze training 

ingehaald. 

13: In het geval trainers meegaan als begeleider voor toernooien, behoudt TON zich het recht 

voor om trainingen voor achterblijvers van aard te veranderen of trainers te veranderen. 

14: TON geeft op meerdere locaties training. De indeling wordt tijdig gecommuniceerd. TON 

behoudt zich het recht voor, indien nodig, de locatie aan te passen. 

15: Het volgen van training geschiedt op eigen risico. TON is niet aansprakelijk voor  

achtergelaten voorwerpen, diefstal en/of voor eventuele ongevallen of schade welke tijdens 

de lessen ontstaan. Men sport op eigen risico en verantwoording. 

16: Uitsluitend privé trainingen kunnen, indien minimaal 48 uur vooraf bericht is gegeven, 

maximaal 1 keer worden verzet naar een ander tijdstip binnen de lopende cyclus. De 

betalingsverplichting is hiermee niet vervallen. 

Ziekte/Blessures: 

18: Wanneer deelnemer ten gevolge van ziekte of blessure niet (meer) kan deelnemen aan de 

training(en), dan wordt de mogelijkheid geboden deze training(en) in te halen. In dat geval 

bestaat de mogelijkheid dat de training op een ander moment alsmede in een andere 

trainingsgroep ingeroosterd wordt dan deelnemer gewend is. Ziekte of blessure dient binnen 

24 uur kenbaar gemaakt te worden bij de mentor en trainer. 

19: Indien deelnemer qua belasting in aantal trainingsuren bij TON niet in staat is trainingen in te 

halen dan zal TON alternatieven aanbieden in de zin van conditietraining of Fitness of 

theorielessen.  

20: Het trainingsgeld is te allen tijde verschuldigd ook indien door deelnemer geen gebruik wordt 

gemaakt van  de trainingsmogelijkheden of de alternatief aangeboden mogelijkheden. 

21: TON attendeert haar deelnemers op de mogelijkheden van het TON Garantiefonds. 

22: Bij NIET deelnamen aan het Garantiefonds  wordt door TON géén trainingsgeld terugbetaald 

in geval van blessure, ziekte e.d. TON tracht te allen tijde een oplossing te vinden door 

middel van inhalen of alternatieve mogelijkheden. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Betalingsvoorwaarden/prijswijzigingen: 

23: Door inschrijving verbindt de deelnemer zich aan trainingen voor de gehele cyclus. Zodra de 

inschrijving is bevestigd, moet in alle gevallen het trainingsgeld worden voldaan. 

24: Betaling van het trainingspakket, bestaande uit een cyclus van 38 weken, geschiedt via een 

automatisch, maandelijkse ( 12maanden) 

 afschrijving van een door deelnemer opgegeven bankrekening. Maandelijks wordt het bedrag 

conform het afgesproken trainingspakket van uw rekening afgeschreven. Mocht er om wat 

voor reden ook, geen incassomogelijkheid zijn, zijn de eventuele incassokosten voor uw 

rekening. De kosten voor een tweede incasso bedragen € 3,50. Mocht ook de tweede incasso 

niet mogelijk zijn behoudt TON zich het recht de incasso uit handen te geven, met alle 

bijbehorende kosten. De nog te betalen trainingsgelden wordt tot einddatum cyclus ineens 

opeisbaar. 

25: TON behoudt zich het recht om jaarlijks voor 01 augustus de tarieven zonder nadere 

aankondiging automatisch te indexeren met minimaal het prijsindexcijfer van het CBS. 

26: Bij tussentijdse beëindiging, ongeacht reden van beëindiging van deelnemer blijft het totale 

trainingsgeld van de betreffende cyclus verschuldigd. 

 

Overig: 

27: TON Kleding welke beschikbaar is gesteld door TON blijft eigendom van TON en dient, indien 

deelnemer niet aan een volgende cyclus deelneemt, ingeleverd te worden bij TON. Het is niet 

geoorloofd, zonder toestemming van TON de kleding te verkopen en in gebruik te geven aan 

anderen. TON kleding welke door deelnemer zelf is aangeschaft mag nimmer gebruikt 

worden door niet TON deelnemers. TON kleding ,welke eigendom is van TON, kan 

aangeboden worden tegen vergoeding aan andere TON deelnemers. 

28: TON behoudt zich het recht om een inschrijving om haar moverende reden niet te 

accepteren.  

29: De deelnemers verklaren zich te houden aan de door TON m.b.t. de trainingsmogelijkheden 

opgestelde regels. Deelnemers verklaren zich tevens te houden aan door derden, van wiens 

(baan) faciliteiten TON gebruik maakt,  opgestelde regels. 

30: Deelnemers die zich schuldig maken aan wangedrag of de goede naam en eer van de 

tennisleraren/en of tennisschool in opspraak brengen, kunnen tijdelijk of voorgoed de 

toegang tot de trainingen worden ontzegd. Zij verliezen daarmee hun rechten, dienen hun 

TON kleding in te leveren,  doch behouden hun lopende verplichtingen.   

31: TON behoudt zich het recht voor om foto’s/video’s te maken van trainingen en/of andere 

TON bijeenkomsten en deze te publiceren. (Social Media). Mocht 

deelnemer/ouder/verzorger zich hier niet in kunnen vinden dient dit bij inschrijving 

schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan TON. 

32: In alle niet genoemde situaties zullen partijen in onderling overleg tot een oplossing trachten 

te komen. TON streeft naar een langdurige samenwerking.  


