
Zomer-tennistrainingen Tc Zevenhuizen.                    Junioren 

Start met ingang van maandag 30 maart 2020 
 

Start met ingang van maandag 27 maart 2023   

Hierbij treft u een overzicht aan van de trainingsmogelijkheden bij TennisXperience7. 
De trainingen worden gegeven op de banen van  Tc Zevenhuizen. 

Alleen leden van Tc Zevenhuizen hebben toegang tot deze trainingen. 

Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de Toelichting en Lesreglement  (z.o.z.). 

Voornaam  :                                                     M /V Mobiel :   

Voorvoegsel :   Geb. Datum :   

Naam :  E-mail :   

Adres :   Speelsterkte : 

PC + Plaats : Beginner  J / N 

Schrijft zich in voor:                                                                                                       totaalbedrag 

0 Cursus 1 18 weken, 4 pers, beginners/gevorderden, 1 uur p.w.         
 

Junioren/jeugd € 270,00 p.p.  

0 Cursus 2 18 weken, 5 t/m 8 pers, beginners/gevorderden, 1 uur p.w.  Junioren/jeugd € 190,00 p.p. 
 p.p.      

Eventuele mede cursisten: 

1 2 3.  4 

NB : Deze dienen zich ook individueel in te schrijven! 

Eventuele verhinderingen :     

De afschrijving van de zomer-tennistrainingen zal in 6 maandelijkse termijnen geschieden. De 
eerste eind april 2023 en de laatste eind september 2023.   

 
 
 
 

Formulier afgeven bij een Voor 6 maart 2023. Inleveren  
van de trainers of mailen      

naar: info@tennisxperience.nl  Tel : 06-53222798 

Machtiging: 

Ondergetekende machtigt TennisXperience7. om het verschuldigde bedrag af te schrijven  

van Bankrekeningnummer :   

Deze staat op naam van :   

De afschrijving zal in zes termijnen geschieden.  Indien deze machtiging niet ingevuld wordt , ontvang ik een nota voor het totaal 

verschuldigd bedrag . Deze zal binnen 8 dagen na ontvangst worden voldaan. 

Hierbij verklaar ik tevens akkoord te gaan met bijgevoegd lesreglement. 

Datum: ……….. - ……………………………… 2023 Handtekening:  ………………………….………………………………….. 

NB :  De inschrijving wordt alleen geaccepteerd, voorzien zijnde van datum en handtekening! 



Lesreglement 2023, 
tevens houdende Algemene Betalingsvoorwaarden van toepassing zijnde op deze overeenkomst 

 
1. Een lesuur duurt 50 minuten, een les 1/2 uur duurt 25 minuten. 

 

2. De les gaat altijd door, tenzij de trainer/ster afbelt. 

 
3. Van alle lessen die door weersomstandigheden geen doorgang kunnen vinden worden de eerste twee trainingen hiervan 

ingehaald. 
 

4. Privélessen (voor 1 persoon) worden  ingehaald mits er van te voren met de trainer contact is geweest over de reden van 

afwezigheid. 
 

5. Eenmaal aangevangen lessen worden nooit ingehaald!!! 
 

6. De trainer/ster beoordeelt of een training geen doorgang kan vinden. 

 
7. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk in homogene groepen te trainen. 

 
8. Er wordt geen les gegeven: op officiële feestdagen (2e paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag en 2e pinksterdag) , de mei 

vakantie periode van maandag 1 mei  t/m zondag 7 mei (week 18) en de zomervakantie van maandag 10 juli t/m zondag 

20 augustus (weken 28 t/m 33). Daarnaast wordt er geen training gegeven tijdens het open toernooi in week 26. 
 

9. In geval van blessures, ziekte, verhuizing etc. kan alleen tot teruggave van het lesgeld worden overgegaan als de 
vrijgekomen trainingsplaats door iemand anders wordt ingenomen. 

 

10. Indien lessen door eigen toedoen worden gemist kunnen deze niet ingehaald worden. 
 

11. De directie van TennisXperience7 is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en evt. daaruit voortvloeiende 
schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten. 

 
12. Betaling der verschuldigde lesgelden dient te worden voldaan op de navolgende wijze: 

• door afgifte van een machtiging. Eerste incasso eind april en laatste incasso eind september (6e incasso) 2023 . 

 

13. Bij niet tijdige betaling zal het restant van het totaalbedrag ineens verschuldigd en opeisbaar zijn. 
 

14. Alle buitengerechtelijke incassokosten verbonden aan de incasso der vordering, komen ten laste van de cursist c.q. 

zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25,00 en te 

vermeerderen met BTW. 

 
15. Bij tussentijdse beëindiging door cursist c.q. wettelijke vertegenwoordiger blijft het totale lesgeld verschuldigd. 

 
16.  Cursist gaat akkoord dat beeldmateriaal van de events/trainingen waarop de deelnemer te zien is, gebruikt wordt op de 

(social)media-kanalen van TennisXperience/TennisXperience7.  

   

 


