
 

 

Lesreglement zomer 2019 
 
 
Artikel 1. 
De leerling geeft hierbij opdracht aan de leraar om hem/haar in het zomerseizoen 2019, 
aanvang 25 maart 2019, einde 30 september 2019, tennisles te geven op het tennispark De Drieban. 
De lessen worden in elkaar opvolgende weken gegeven, met uitzondering van de vakanties. 
Geen les op 2e paasdag maandag 22 april, geen les van donderdag 30 mei tm vrijdag 7 juni, 2e 

pinksterdag maandag 10 juni en zomervakantie van 13 juli tm 25 augustus 2019. 

Deze lessen worden in overleg met de leerling ingehaald gedurende het zomerseizoen 

Artikel 2. 
De zomercursus bestaat uit 18 lessen en de leerling ontvangt van de leraar hiervoor een factuur. 
 
Artikel 3. 
Een lesuur duurt vijftig minuten, een half lesuur duurt vijfentwintig minuten. 
 
Artikel 4. 
Indien lessen uitvallen, door onwerkbaar weer, door de slechte toestand van de baan, door ziekte van de 
leraar, of door een andere aan de leraar toe te rekenen oorzaak, dan zullen die lessen alsnog worden 
gegeven in de maand september (indien het een zomercursus betreft) na overleg met de leerling door de 
leraar vast te stellen tijdstippen. 
 
Artikel 5. 
Indien een praktijkles door onwerkbaar weer of door de slechte toestand van de baan uitvalt, heeft de 
leerling het recht van de leraar te verlangen, dat deze op hetzelfde uur een theorieles geeft en ook de 
leraar heeft het recht heeft om maximaal twee theorielessen in de plaats van praktijklessen te geven. De 
door een theorieles vervangen praktijkles wordt in dit geval niet ingehaald. 
 
Artikel 6. 
In alle overige gevallen dat een les niet doorgaat wordt de les gegeven beschouwd. 
 
Artikel 7. 
Indien een leerling is verhinderd en minimaal 24 uur van tevoren afzegt zal de leraar ervoor proberen te 
zorgen dat de les ingehaald kan worden. Maximaal 2 lessen per zomerseizoen. 
Indien het een groepsles betreft mag de leerling (i.o.m. de leraar) een vervanger (van hetzelfde niveau) 
sturen. 
 
Artikel 8. 
De leerling zorgt zelf voor het door hem/haar benodigde racket en kleding. 
 
Artikel 9. 
De leerling heeft het recht deze overeenkomst voor de toekomst te annuleren in geval van overmacht. 
Hiervan is met name sprake bij niet voorziene medische ongeschiktheid van de leerling om de tennissport 
te beoefenen. 
 
Artikel 10. 
Bij annulering van de cursus door de leerling vanwege niet voorziene medische ongeschiktheid voor de 
tennissport wordt na verrekening van de reeds gegeven lessen, waarbij geen rekening wordt gehouden 
met eventueel - om welke reden ook - in het verleden niet gegeven lessen, op de resterende 
cursuskosten een 50/50 regeling toegepast. 
 
Artikel 11. 
De leerling is echter ook bevoegd om in overleg met en na goedvinden van de leraar een derde in zijn 
plaats als leerling te doen treden, in welk geval de leraar niet tot restitutie gehouden is. De verrekening 
van de kosten wordt hierbij door de leerling zelf met die derde geregeld. 
 

 


