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Lesvoorwaarden Tennisschool Lembeck 
	

• Alleen leden van de Nootdorpse Tennisclub kunnen les krijgen gedurende het zomerseizoen 
op NTC. Als u nog geen lid bent (buiten les) dient u tegelijk met het inschrijfformulier voor 
tennislessen ook een aanmeldingsformulier voor de tennisclub op te sturen 
http://www.nootdorpsetennisclub.nl.  

• De lessen worden ingedeeld door Alice Lembeck. Zijn er vragen dan kunt U bellen naar: 

0612857510 (ma t/m vrij tussen 12-14 uur) of via de mail reageren: 

mailto:ntc@tennisschoollembeck.nl 

• Start van de zomerlessen: week 13, maandag 27 Maart 2023 

• Bij het samenvallen van de vakanties van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs 

gaan de lessen niet door: Meivakantie:  29 April 2023-07 Mei 2023  

    Zomervakantie:  10 Juli 2021-18 Augustus 2023  

Vrije dagen:  7 April, 10 April, 18&29 Mei 2023 

• Een lesuur: een uur waar binnen 50 minuten lestijd. De leraar bepaalt wanneer de les start of 

eindigt. Hij kan de keuze maken om 10 over of 10 voor het hele uur te starten/stoppen met 

de les. In verband met uitzonderlijke omstandigheden kan een lesuur exact 50 minuten 

ingepland worden. Dit in overleg met de leerling. 

• Inschrijving voor lessen geschiedt alleen door een volledig ingevuld formulier of een kopie 

hiervan. Er wordt ingedeeld op volgorde van binnenkomst. Via de mail krijgt men een 

bevestiging van ontvangst. Als U geen bevestiging heeft ontvangen graag melden via email 

TSL. 

• Afhankelijk van het aantal deelnemers, die les willen hebben, kunnen groepen kleiner of 

groter uitvallen. De prijs kan aangepast worden. Geef aan tot welke groepsgrootte U 

maximaal ingedeeld wilt worden. Geef vervolgens bij opmerkingen aan wanneer de 

groepsgrootte toch verandert of er contact van tevoren opgenomen moet worden? 

Groepsaanpassing gebeurt in de eerste 2 weken van de trainingen daarna kunnen de 

groepen niet meer veranderen. (Uitzondering kan TSL maken op deze regel) 

• Als niet alle lessen binnen de daarvoor beschikbare tijd gegeven kunnen worden hebben 

groepslessen voorrang op lessen met een cyclus van 10 uur of privélessen. Individuele 

aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst geplaatst. Competitietrainingen hebben 

voorrang op alle trainingen die aangeboden worden. Een 18 weekse cursus kan wegens 
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leraar/baancapaciteit verkort worden tot een 12 weekse cursus. Deze zal beginnen in week 

20, week van 15 Mei 2023. 

• Groepen die als geheel aangemeld worden, krijgen voorrang op individuele aanmeldingen. 

• Het inschrijfformulier geldt als bindend (ook zonder handtekening). Het volle bedrag wordt 

dan in rekening gebracht. 

• De lessen worden in principe gegeven door gediplomeerde leraren verbonden aan 

tennisschool Lembeck. Per hoge uitzondering kan er een beroep worden gedaan op een niet 

gediplomeerde trainer. Tennis kids blauwe training wordt in de regel gegeven door 

selectiejeugd ouder dan 14 jaar. 

• Ouders mogen bij de jeugdlessen aan het begin of aan het einde van de les 10 minuten 

aanwezig zijn. 

• Bij ziekte of blessure of uitval van andere aard van de leerling wordt geen restitutie van het 

geld verleend. U mag zelf een vervanger sturen die in de groep past qua niveau. Dit in 

overleg met Alice Lembeck. Ook wordt geen restitutie van het lesgeld/baanhuur verleend 

wanneer de banen onbespeelbaar mochten blijken door welke omstandigheid dan ook. Een 

training uitgevallen door afzegging van een trainer wordt ingehaald. Trainer regelt in overleg 

met de leerling een inhaal les. 

• TSL kan met haar trainersteam niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, blessures 

of ander soort schade aan personen of materialen die voor, tijdens of na de lessen zijn 

opgetreden. 

• De lessen beginnen in week 13. U ontvangt per mail een berichtje dat U de indeling kunt 

bekijken op de website van de tennisschool (vanaf week 12) www.tennisschoollembeck.nl. 

Ook ontvangt U de rekening van de cursus per mail. Cursusgeld dient binnen 14 dagen na 

factuurdatum betaald te worden. Wanneer U in week 12 geen bericht heeft gehad neem 

contact op met Alice Lembeck via de mail. Bij niet tijdige betaling zijn wij genoodzaakt  

€ 15,00 administratie kosten in rekening te brengen. 

• Per volledig ingeschreven groep zijn maximaal 2 complete dagen als verhindering mogelijk. 

Bij meer verhinderingen kan geen aanspraak worden gemaakt op de les. Men is afhankelijk 

van de beschikbaarheid van capaciteit op de gewenste dagen. 

• Tennisschool Lembeck behoudt zich het recht om lesaanvragen niet te honoreren bij 

onvolledige groepen, niet passend baan of leraar rooster.  
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• Wanneer men zich inschrijft voor de tennislessen geeft u ook toestemming eventuele foto”s 

die tijdens de lessen of evenementen gemaakt worden geplaatst mogen worden op de 

website, facebook en instagram van TSL.  

• Indien ten gevolge van (weers)omstandigheden lessen uitvallen, wordt de eerste les niet 

ingehaald, tweede uitgevallen les wordt wel ingehaald, derde uitval les wordt niet ingehaald, 

vierde uitval les wordt wel ingehaald tot een maximum van 2 inhaallessen (18 weekse cursus, 

alle andere cursussen (8, 10, 12 weken) maximaal 1 inhaalles). Een les die onderbroken 

wordt door regen of andere baan/weersomstandigheden wordt als gegeven beschouwd 

(winter en zomer). Men dient zelf contact op te nemen met desbetreffende leraar of een 

les doorgaat. Bij aanwezigheid van 06 nummers zou de leraar een sms kunnen sturen.  

• Bij eventueel ingeplande inhaallessen kunnen groepen groter/kleiner worden. TSL behoudt 

het recht om een kind in een groep te plaatsen vanwege een inhaal uur of andere 

omstandigheid. 

• TSL beslist over zaken die niet beschreven staan in de lesvoorwaarden. 

• In de zomer en in de winter voor de buiten lessen dient men lid te zijn van de vereniging. 

Lidmaatschap: info@nootdorpsetennisclub.nl of 

ledenadministratie@nootdorpsetennisclub.nl 

 

 

 


