
Lesreglement Tennisschool Jesper de Wit. 

Wat dient u te weten over Tennisschool De Wit: 

 

1. Aanmelden voor de lessen betekent niet altijd dat je gelijk geplaatst wordt. Er 

kunnen zoveel aanmeldingen zijn dat het niet van zelfsprekend is dat je naar al je 

voorkeuren/eisen wordt ingedeeld. Wij proberen daar wel zoveel mogelijk rekening 

mee te houden.  

2. In principe worden de lessen van de volwassenen allemaal op één baan verzorgd, 

tenzij er vraag naar is om met 6 of 8 personen op 2 banen te trainen. 

3. Ziekte of afwezigheid van de leraar wordt ingehaald. 

4. De lesduur per lesuur is 50 minuten. De overige 10 minuten mogen de cursisten zelf 

verder spelen tot het volgende lesuur begint en de groepen wisselen. 

5. Voor de buitenlessen bij Tennisschool De Wit dient u lid te zijn van T.V. De Kaag 

(tenzij anders met Jesper de Wit afgesproken of het bestuur van de vereniging T.V. 

De Kaag). 

6. De zomerlessen worden verzorgd op de buitenbanen van T.V. De Kaag. Het aantal 

banen en uren waarop er kan worden lesgegeven wordt bepaald door het bestuur 

van de vereniging.  

7. De winterlessen voor de jeugd worden deels aangeboden in Sportcentrum De Dars. 

In de winter van 2020-2021 zullen we 6 weken gebruik maken van sporthal de dars.  

8. De winterlessen voor de volwassenen worden aangeboden op de buiten banen bij 

T.V. de Kaag.   

9. De winterlessen die uitvallen voor volwassenen worden altijd ingehaald. Het 

zomerseizoen start altijd in april. Het winterseizoen start in oktober.  

10. Mocht door het coronavirus de lessenreeks niet afgemaakt kunnen worden probeert 

Tennisschool de Wit er alles aan te doen in de vakantie, of weekenden inhaallessen 

te verzorgen. Laten we hopen dat we gewoon mogen blijven tennissen buiten.   

11. Lestarieven zijn inclusief gebruik van de ballen in de les en eventueel inclusief een 

leenracket. Probeer tijdig aan te geven als je niet in het bezit van een racket bent, 

zodat ik hier rekening mee kan houden. Als je een eigen racket wilt aanschaffen is er 

de mogelijkheid om rackets in de les te testen bij Jesper de Wit. 

12. Het lestarief zal worden aangepast naar gelang meer of minder personen in de groep. 

13. De tennislessen dienen vooraf per bank (of in overleg contant bij de eerste les) te 

worden voldaan. Als je per bank overboekt, dienen wij de bijdrage voor de lessen een 

week voor de cursus begint te hebben ontvangen, onder vermelding van naam, 

factuurnummer en vereniging. De factuur wordt aangepast wanneer de 

groepsgrootte en/of lesweken anders is dan aangegeven in het lesaanbod. 

14. De eerste 2 volledige zomerlessen (buiten) die niet door gaan zijn voor rekening van 

de cursist(en). Bij ziekte van de trainer wordt de les altijd ingehaald. 

15. De eerste 2 volledige winterlessen buiten (jeugd). Die niet door gaan zijn voor 

rekening van de cursist(en) (ouders). Bij ziekte van de trainer wordt de les altijd 

ingehaald.   



16. De jeugdlessen proberen we wel altijd door te laten gaan. Als er door slecht weer 

geen les kan worden gegeven zal er een theorieles, quiz of conditietraining verzorgd 

worden. Dit lukt echter niet altijd dit heeft te maken met verschillende doelgroepen.   

17. Als de cursist onverhoopt niet bij de les aanwezig is, is dit voor eigen rekening van de 

cursist. Als de tennislessen worden geannuleerd nadat hij/zij is ingedeeld en een 

bevestiging hiervan heeft ontvangen, kan er geen restitutie van lesgelden 

plaatsvinden. Dit ongeacht van de reden van annulering. 

18. In alle zaken waarin dit lesreglement niet voorziet beslist tennisschool Jesper de Wit 

waarbij gestreefd wordt naar een aanvaardbare oplossing voor alle partijen. 

19. Tennisschool Jesper de Wit stelt zich niet verantwoordelijk voor diefstal of schade 

aan eigendommen van cursisten. 

20. Ziekte, blessures e.d. geven geen recht op restitutie van trainingsgeld, wel kan in 

overleg de mogelijkheid worden geboden de gemiste trainingen op een later tijdstip 

geheel of gedeeltelijk in te halen. 
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