
Tennisschool Smit 
Mobiel: 06 10 888 621 
E-mail: TennisschoolSmit@hotmail.com 
  
 
 
     Inschrijfformulier 
              

Winter seizoen  2018/19 
           ( oktober - maart )       
 
 
NAAM:_______________________  M/V      GEBDATUM:______________________ 
 
ADRES:______________________   POSTCODE:______________________ 
 
WOONPLAATS:________________   TELEFOONNR:____________________ 
 
AANTAL SPEELJAREN:__________   SPEELSTERKTE:___________________ 
 
E-MAIL ADRES :________________ 
 
 
Beschikbaar op de volgende dagen ( a.u.b zoveel mogelijk beschikbare tijden opgeven) 
 
Woensdag:  van…………………………….. t/m…………………………………….uur 
Vrijdag:   van…………………………….. t/m…………………………………….uur. 
Zaterdag:  van…………………………….. t/m…………………………………….uur.  
 
Kunt u niet op boven genoemde dagen? 
In overleg kan er een ander tijdstip afgesproken worden.  
 
  
            
Trainingsmogelijkheden: 
 
 
 4 personen lesduur 50 minuten  (inclusief inspeeltijd 60 min) 

15 weken  € 155,00 p.p. 
        
 2 personen lesduur 50 minuten (inclusief inspeeltijd 60 min)     

15 weken € 310,00 p.p.      
                

 1 persoon lesduur 25 minuten (inclusief inspeeltijd 30 min )     
15 weken € 310,00 p.p.  
     
                   

De lessen starten in de 1e week van oktober.              
 
Dit inschrijfformulier dient voor vrijdag 23 september verzonden te worden naar: 
 Tennisschoolsmit@hotmail.com. 
 
 
 
Datum:        Handtekening ( ouder/verzorger) : 

                 
 
 



Tennisschool Smit 
Mobiel: 06 10 888 621 
E-mail: TennisschoolSmit@hotmail.com 

 
 
Lesreglement  TennisSchool Smit 
Najaar 2018/19 

 
1. De tennislessen worden gegeven op Tennisvereniging Dauwendaele, Kruitmolenlaan 183 4337 

KP Middelburg.   
 
2. De lessen worden verzorgd door Tennisschool  Smit. 

 
3. Dit lesreglement is opgesteld uitgaande van een volwassen persoon. In het geval dat het gaat om 

les voor junioren is het aan de ouder(s)/voogd(en) om van dit reglement kennis te nemen. 
 

4. Iedereen die lessen volgt op Tennisvereniging Dauwendaele (TVD ) dient lid te zijn van TVD. U 
kunt u zich aanmelden als lid op de website van TVD:  www.tvdauwendaele.nl 

 
5. Minimaal één week voor aanvang van de lessen ontvangt u de indeling. Het is ten alle tijden 

mogelijk dat de groep of lestijd gewijzigd wordt. De trainer bepaalt de definitieve groep- en 
tijdsindeling. 

 
6. Het lesgeld voor groepen is gebaseerd op een groep van 4 personen, 60 minuten les. Is het aantal 

personen in een groep kleiner of groter dan wordt de lestijd respectievelijk korter of langer. Het is ook 
mogelijk om het lesgeld daaraan evenredig aan te passen.  

 
7. Mocht er op een bepaald moment geen cluster van uren te maken zijn dan wordt aan de leerling of groep 

een ander trainingsmoment aangeboden! 
 

8. De dagen waarop geen les gegeven wordt, worden door de trainer zelf bepaald en tijdig 
doorgegeven aan de leerlingen.  

 
9. Indien er zich wijzigingen voordoen wordt u z.s.m. ingelicht!  

 
10. Bij verhindering van de trainer zal hij/zij u hiervan vooraf telefonisch, per e-mail of sms op de hoogte 

brengen. Deze trainingen worden volledig ingehaald. De mogelijkheid bestaat ook dat er een 
vervangende train(st)er de lessen overneemt. 

 
11. Indien u zelf verhinderd bent, ongeacht de reden (bijvoorbeeld blessure, ziekte, vakantie enz.) heeft 

u géén recht om deze les ingehaald te krijgen.  
 

12. U wordt vriendelijk verzocht om bij verhindering dit tijdig door te geven aan de trainer, zodat een 
eventuele vervanger geregeld kan worden. 

 
13. Er kunnen maximaal 2 lessen komen te vervallen door weersomstandigheden en/of bijzondere 

omstandigheden. In een serie van 15 lessen worden er dus minimaal 13 lessen gegeven!  
 

14. U (of uw dochter/zoon) neemt op eigen risico deel aan de tennislessen. De trainer kan niet 
verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijke ongevallen en eventuele daaruit voortvloeiende 
schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van de cursisten, evenals blessures. 

 
15. De factuur voor de lessen wordt per e-mail verzonden. Het lesgeld dient binnen 14 dagen te worden 

voldaan.  
 

16. Daar waar dit lesreglement niet in voorziet, zal naar alle redelijkheid de trainer een besluit nemen. 
 

17. Door inschrijving via onderstaand inschrijfformulier gaat u akkoord met dit lesreglement. 
 
 

Wij wensen u een plezierige en leerzame najaarstraining toe, 
 

      TennisSchool Smit 
 

http://www.tvdauwendaele.nl/
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