
Lesvoorwaarden TSJH Wintertraining Senioren 2022-2023 

 

1. Een lesuur bedraagt 50 minuten.  

2. De lessen worden overdag en ’s avonds aangeboden. Voor de avonden geldt dat de lessen 

in beginsel van 18.20-19.10, 19.10-20.00, 20.00-20.50, 20.50-21.40 en 21.40-22.30 worden 

aangeboden. Bij een start vanaf 20.00 uur geldt 20.00-20.50, 20.50-21.40 en 21.40-22.30 

uur.  

3. Het is mogelijk om met een lesgroep (meerdere personen) in te schrijven. Iedereen dient 

zich wel persoonlijk in te schrijven. Daar kunt u meerdere voorkeuren voor een dag/avond 

en een tijdstip aangeven. De mogelijkheid op les vervalt indien: de gekozen groep minder 

deelnemers telt dan u heeft aangegeven en u niet akkoord gaat met het aantal personen en 

bijbehorende lestarief.  

4. Bij verhindering van de trainer zal deze de leerlingen tijdig (via de app) op de hoogte 

stellen hiervan. De les zal aan het einde van de cyclus worden ingehaald.  

5. Mocht er een training uitvallen door weersomstandigheden, dan zal de 1e les die vervalt 

voor rekening van de lesnemer zijn en de 2e les die uitvalt, is voor rekening van de lesgever.  

6. De cursus bestaat uit een cyclus van 16 tennislessen, 14 lessen zijn hiervan gegarandeerd.  

7. Elke les die minder is gegeven dan de gegarandeerde 14 lessen zal gerestitueerd worden 

aan de leerlingen.  

8. Mochten er zich problemen voordoen, wendt u zich dan rechtstreeks tot uw tennistrainer 

of Jeroen van den Heuvel (coördinator seniorentrainingen).  

9. Heeft u geen voorkeur voor een trainer, dan zal Jeroen van den Heuvel (coördinator 

seniorentrainingen) op basis van uw aanmelding en de beschikbaarheid van trainers u een 

voorstel voor een lesuur doen.  

10. Groepslessen gaan, bij afzegging van een gedeelte van de groep altijd door. De afzeggers 

hebben geen recht op inhalen en/of vergoeding van de betreffende les.  

11. Door inschrijving verbindt u zich aan de gehele cursus. Indien de cursist de cursus (van 16 

weken) tijdens het winterseizoen vroegtijdig afbreekt, blijft deze het totale lesgeld 

verschuldigd.  

12. Na ontvangst door TSJH/TV Naarden van bevestiging van indeling (via de mail), dient in 

alle gevallen het lesgeld te worden voldaan.  

13. Gehele of gedeeltelijke restitutie van het lesgeld bij afzegging zal alleen plaats kunnen 

vinden als wij voor u een vervanger voor de (winter) cursus kunnen vinden.  

14. Leerling dient lid te zijn van TV Naarden.  

15. U dient in goede gezondheid te zijn voor deelname aan de cursus. Het volgen van de 

cursus geschiedt op eigen risico.  



16. Bij de lessen van Tennisschool Jeroen van den Heuvel is er geen winterstop.  

17. Tijdens de schoolvakanties (regio Noord-Holland) is er geen tennisles.  

18. Trainingsmogelijkheden en tarieven:  

• Groep van 6 personen: €160,00 per persoon 

• Groep van 5 personen: €192,00 pp 

• Groep van 4 personen: €240,00 pp 

• Groep van 3 personen: €320,00 pp 

• Duo les (2 personen):  €480,00 pp  


