
 

 

 

1.Een lesuur duurt 60 minuten (m.u.v. selectietrainingen), privé training kan ook worden gegeven in 

lessen van 30 min; 

2. Indeling van de lessen naar niveau/leeftijd door toewijzing van een trainer is voorbehouden aan BMT 

Tennis i.o.v. met JC en/of TC; 

3. Lessen worden te aller tijden gegeven door gediplomeerde trainers in dienst van BMT Tennis; 

4. Als een reguliere les niet door kan gaan, kan de trainer besluiten tot een theorieles. Deze staat gelijk 

aan een reguliere les; Gedurende een cursus kan maximaal 2 keer een theorieles bij de junioren worden 

gegeven. Bij de senioren worden in principe geen theorielessen verschaft, anders geldt hierbij een 

maximum van 1 theorieles per cursus. 

5. Lessen gaan in principe altijd door, tenzij de trainer/BMT Tennis contact met u opneemt. Bij twijfel 

kunt u altijd een van de trainers bellen. De telefoonnummers staan op de website van de vereniging; 

6. In principe worden alleen de eerste 2 lessen die niet door kunnen gaan i.v.m. slecht weer ingehaald; 

7. Een les waarvan meer dan 30 minuten voorbij zijn wordt niet ingehaald; 
8. Tijdens de feestdagen en vakanties zijn er geen trainingen, tenzij anders door de trainer/ trainster is 

aangegeven; 

9. Het cursusgeld dient te worden betaald d.m.v. een incasso, factuur of betaling via IDEAL; 

10. Mocht de indeling van de trainingsgroepen en/of -tijden reden zijn tot het niet deelnemen aan de 

cursus, dan kan men tot de eerste lesweek kosteloos annuleren. Mogelijke restitutie van het betaalde 

lesgeld vindt na annulering plaats. 

11. Bij tussentijdse beëindiging door de cursist blijft het totale lesgeld verschuldigd; 

12. Gemiste lessen, met of zonder opgaaf van reden, worden niet ingehaald. Voor bijzondere 

omstandigheden neemt u contact op met de trainer. 

13. Ieder persoon die overweegt ofwel les heeft bij BMT Tennis, dient op de hoogte te zijn van dit 

reglement; 

14. BMT Tennis kan niet garanderen dat u kunt trainen in de gewenste groepsgrootte en/ of trainingstijd. 

Dit heeft namelijk te maken met het aantal inschrijvingen en het niveau van de spelers. Wij streven naar 

homogene groepen! 

15. Bij niet tijdige betaling behoudt BMT Tennis zich het recht voor de overeenkomst te annuleren en is 

de opdrachtgever aansprakelijk voor de annuleringskosten; 

16. BMT Tennis streeft ernaar zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van alle leden met 

betrekking tot samenstelling van trainingsgroepen en trainingstijden. Om verschillende redenen kan 

deze echter afwijken van wat men opgegeven heeft. BMT Tennis zal hierover voorafgaand contact met 

de desbetreffende klant opnemen. De kosten van de training waar men feitelijk bij ingedeeld is, zullen in 

rekening worden gebracht; 

17. Indien de indeling van de trainingsgroepen en /of -tijden reden is tot het maken van opmerkingen, 

kunnen deze voorafgaand en bij de eerste training aan BMT Tennis worden meegedeeld. In de eerste 

twee weken van de trainingsperiode kunnen nog veranderingen in de trainingsgroepen en/of 

trainingstijden worden aangebracht door BMT Tennis; 

18. Junioren worden in principe ingedeeld in groepen van 8 kinderen. Indien na de uiteindelijke 

trainingsindeling de groepsgrootte 6, 7, 9 of 10 personen is, heeft dit geen gevolgen. Echter bij een 

groepsgrootte van 5 of minder wordt er een restfactuur gestuurd; 

19. Senioren worden in principe ingedeeld in groepen van 4 personen. Echter bij een groepsgrootte van 

3 of minder wordt er een restfactuur gestuurd. 
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