ZOMERTRAININGEN senioren
Trainingsmogelijkheden:
Voor leden:
0 Aantal personen: 8
0 Aantal personen: 4
0 Aantal personen: 1

aantal trainingen: 16
aantal trainingen: 16
aantal trainingen: i.o.

€ 109,00 p.p.
€ 218,00 p.p.
€ 54,50 per lesuur

Voor niet leden:
0 Aantal personen: 8
0 Aantal personen: 4
0 Aantal personen: 1

aantal trainingen: 16
aantal trainingen: 16
aantal trainingen: i.o.

€ 130,00 p.p.
€ 260,00 p.p.
€ 65,00 per lesuur

De tennislessen duren 60 minuten. 50 minuten les en 10 minuten voor de trainer.
De tennislessen worden gegeven door trainers van het Kei-Fit tennislerarenteam.

Naam

:…………………………………………………..…….. man/vrouw

Adres

:………………………………………………..……….. Postcode:………………………………………...

Woonplaats

:………………………………… Telefoonnummer:…………………………………………………..

Geboortedatum :………../………./……………. E-mail:…………………………………………………………………….
Speelsterkte
IBAN

:………/……....

Verhinderdag: MA / DI / WO / DO / VR / ZA *max 1

:…………………………………………………………………….. T.a.v. ……………………………………………….

Ik heb kennis genomen van het lesreglement en verklaar hiermee akkoord te gaan.
Dit formulier moet door iedereen uitzonderlijk worden ingevuld en worden ingeleverd!
Dit formulier moet worden ingeleverd via tennis@kei-fit.nl, bij de trainers of:
Kei-Fit Haaksbergen
Geukerdijk 94
7481 CC Haaksbergen
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen via tennis@kei-fit.nl of 053-5725233.
Handtekening:

Datum:

_______________________

_________________________

Door ondertekening van het inschrijfformulier, verklaart u zich akkoord met de voorwaarden zoals
aangegeven in het les- en trainingsreglement en de eventuele toevoegingen op het inschrijfformulier.

Lesreglement:
1. Tennislessen worden uitsluitend gegeven door daartoe bevoegd zijnde tennisleraren/-leraressen
van Kei-Fit met minimaal de KNLTB A-licentie.
2. Onder een lesuur wordt verstaan een tijdseenheid van 50 minuten. Een half lesuur duurt 25
minuten.
3. De lessen voor zowel jeugd als senioren worden gegeven in een cyclus van 20 weken in de
maanden oktober t/m maart en 16 weken in de maanden april t/m september.
4. Om lessen te kunnen volgen dient men lid te zijn van de tennisvereniging of van Kei-Fit en een
volledig ingevuld lesformulier te hebben ingeleverd.
5. Niet verschijnen op de les is voor rekening van de cursist. Bij blessures, verhuizing e.d. vindt geen
restitutie van het lesgeld plaats, tenzij Kei-Fit anders beslist.
6. Lessen, die door afwezigheid van de tennisleraar/-lerares vervallen, worden gegeven door een
andere tennisleraar/-lerares, ingehaald op de inhaaldata of een datum in overleg met de cursisten.
7. Bij slechte weersomstandigheden gaan tennislessen altijd door, we wijken dan uit naar de
tennishal. In de maanden november t/m maart vinden de tennislessen sowieso plaats in de tennishal,
tenzij men het hele jaar door buiten traint.
8. In verband met de opbouw van de lessen is het van belang dat de cursist geen dan wel zo weinig
mogelijk lessen verzuimt. Dit is niet alleen nadelig voor u zelf, doch ook voor de groep waarin u
lessen volgt.
9. Als de cursist een les niet kan volgen dient de cursist zich voor aanvang van de les af te melden bij
de tennisleraar/-lerares.
10. De cursisten dienen op tijd aanwezig te zijn voor de les.
11. Tijdens het volgen van de tennislessen mag men geen andere baan reserveren.
12. Jeugd lesgelden worden maandelijks geïncasseerd volgens een vast lestarief. Bij senioren wordt
het lesgeld afgestemd op de groepsgrootten.
13. In de vakantieperioden wordt geen les gegeven.
14. Lessen worden gegeven op de door het bestuur en Kei-Fit aangegeven banen.
15. De tennisleraar is bevoegd om eventuele groepsaanpassingen door te voeren.
16. Het dragen van tenniskleding en de juiste schoeisel is verplicht.
17. Kei-Fit werkt met het afmeldsysteem. Men wordt automatisch ingedeeld voor de nieuwe
lescyclus tenzij men zich afmeld voor 01 maart voor het zomerseizoen of 01 september voor het
winterseizoen.

