
LESREGLEMENT TENNISKIDS    
 
1.1 Een lesuur duurt 50 minuten;  
 
1.2 Uitgangspunt bij de indeling van lesgroepen zijn groepen van max. 12 kinderen. Om reden van het aantal aanmeldingen of 
beperkingen in de mogelijkheden van het indelen kunnen kleinere groepen worden samengesteld.  

1.3 Indien een les uitvalt op een algemeen erkende feestdag, dan wordt die les ingehaald op een in onderling overleg 
vastgesteld tijdstip;  

1.4 Indien een les uitvalt vanwege slechte weersomstandigheden(zomer), dan kunnen deze worden vervangen door andere 
lessen met een maximum van 2 lessen per seizoen(inhaaldata zijn in overleg met trainer in 1e of laatste week van de 
zomervakantie voor scholen);  

1.5 Indien een les uitvalt vanwege ziekte/blessure van een cursist of door afwezigheid ongeacht de reden, dan wordt de les 
geacht te zijn gegeven;  

1.6 Bij ziekte van de trainer langer dan veertien dagen, zal Quick Tennis zorgen voor een plaatsvervanger;  

1.7 De trainer handhaaft de orde tijdens de door hem/haar te geven lessen;  

1.8 De trainer kan een door hem/haar te geven les niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur 
overdragen aan een derde;  

1.9 De cursist kan aan hem/haar te geven lessen na overleg met de trainer en met toestemming van het bestuur overdragen 
aan een derde. Restitutie van lesgeld vanwege tussentijdse beëindiging door de cursist is niet mogelijk;  

1.10 Betaling van de verschuldigde lesgelden kan alleen geschieden door afgifte van een machtiging tot automatische incasso. 
De rekeninghouder dient zorg te dragen voor voldoende saldo op de betreffende bankrekening; ;  

1.11 De cursist stemt erin toe dat informatie inzake de TennisKids cursus kan worden verstrekt door toezending naar het 
opgegeven e-mailadres en/of door publicatie op de website www.quicktennis.nl;  

1.12 Bij deelname aan Tenniskids is uw kind gedurende de loop van die Tenniskidsperiode (winter of zomerseizoen) gratis lid 
van Quick Tennis. Gaat uw kind daarna verder met trainen binnen Quick Tennis dan bent u verplicht om uw kind als lid van 
Quick Tennis aan te melden (uiteraard kan uw kind ook alleen lid worden zonder te trainen). Dit gaat via het 
aanmeldingformulier MET pasfoto te vinden op www.quicktennis.nl. Dit wordt door u naar de ledenadministratie gemaild. Uw 
kind zal na aanmelding lidmaatschap ook een ledenpas van de KNLTB ontvangen. En hiermee kan uw kind tevens deelnemen 
aan toernooien binnen het ROGG circuit en overige(zie www.knltb.nl).  
 
1.13 De lessen  worden in de winter gegeven op de binnenbanen van Quick Tennis aan de Oude Almeloseweg 3 te Oldenzaal;  

1.14 De TennisKids cursus in de winter omvat 20 lessen en in de zomer 17 lessen;  

1.15. De lestijden, lesdata en de groepsindeling worden via e-mail toegezonden;  

1.16. Kinderen t/m 10 jaar kunnen vallen in het Tenniskidsprogramma 

 


