
Lesreglement PURE Tennis seniorenlessen SVV  

1. Tennislessen worden in principe gegeven in een serie van 16 weken, dat wil zeggen: gedurende 16 

weken 1x per week les. De wintertraining loopt van 10 oktober tot eind maart. 
2. De duur van 1 tennisles is 50 minuten.  

3. Iedereen die les volgt, dient lid te zijn van de vereniging. 
4. Lessen worden gegeven door gediplomeerde trainers van PURE Tennis. 

5. In principe worden er in de schoolvakanties en op officiële feestdagen geen lessen gegeven, tenzij 

er in overleg met de trainer anders wordt afgesproken. Zie lesrooster op de site. 
6. Leerlingen kunnen zich als groepje (van 2, 3, 4 of 5 personen) aanmelden. Privéles is ook mogelijk. 

7. Individueel aanmelden voor een groepje kan ook. Wij kijken dan of er een passend groepje is 
waarbij aangesloten kan worden. Of dit lukt hangt af van andere aanmeldingen en of groepsgrootte, 

niveau en beschikbaarheid past.  
8. Kosten worden gedeeld door het aantal leerlingen van het groepje. 

9. Lessen die door feestdagen niet door kunnen gaan, worden ingehaald. 

10. Lessen die door slechte weersomstandigheden niet door kunnen gaan, worden ingehaald. De 
trainer bepaald wanneer dit het geval is. 

11. Een les die door slecht weer halverwege moet worden afgebroken, geldt als ‘gegeven’.  
12. Gemiste lessen door ziekte of verhindering van de leerling, kunnen niet in een andere groep 

worden ingehaald. Er kan wel zelf voor een gelijkwaardige vervanger worden gezorgd door de 

leerling. 
13. In geval van blessures, ziekte, verhuizing, etc. kan alleen tot teruggave van (een deel van) het 

lesgeld worden overgegaan als iemand anders (van gelijk niveau) bereid is de vrijgekomen plaats in 
de groep over te nemen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de leerling. 

14. Bij ziekte of verhindering van de trainer, kan de les worden overgenomen door een andere trainer 

van PURE Tennis (indien beschikbaar), of de les wordt op een ander moment ingehaald.  
15. Inschrijven voor tennisles kan uitsluitend via het online inschrijfformulier. Dit dient volledig 

ingevuld te worden door alle leden van een lesgroepje. 
16. Voor de betaling ontvangen de leerlingen een rekening. Deze zal na 2/3 lessen worden verstuurd 

en is meteen voor de gehele serie van 16 lessen.  
17. PURE Tennis en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen, blessures 

en eventuele daaruit voortvloeiende schade noch voor diefstal of beschadiging van materialen. 

 

 


