ALGEMENE (LES-)VOORWAARDEN
1. Het volgen van de padellessen gebeurt op eigen risico. De padelschool is
niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen, blessures en eventueel
daaruit voortvloeiende schade veroorzaakt tijdens de padelles van speler
of speelster bij de padelschool, noch voor diefstal of beschadiging van
goederen van leerlingen.
2. In verband met beschikbaarheid van banen en trainers zal er niet altijd
rekening gehouden kunnen worden met eenieders voorkeur.
3. Zonder tegenbericht gaat de les altijd door. Er wordt geen lesgeld
terugbetaald bij ziekte en verhindering van de leerling. In overleg met de
trainer mag er eventueel voor een vervanger worden gezorgd.
4. Er wordt in principe geen padelles gegeven op officiële feestdagen en
tijdens de meeste basisschoolvakanties. Hier wordt door de planning al
rekening mee gehouden in de vooraf gecommuniceerde lesdata. In
overleg met de trainer kan hiervan worden afgeweken en kunnen er
(extra) lessen in de vakantie worden ingepland.
5. De padellessen uit een lespakket vinden plaats op vooraf
gecommuniceerde lesdata. De lessen worden zoveel mogelijk
aaneengesloten ingepland. Het kan voorkomen dat er in het lesschema
een tussenpauze is ingepland met een bepaalde reden, waardoor de
einddatum van het pakket wordt opgeschoven.

6. Als een leerling eenmaal het lesgeld heeft betaald is er geen teruggave
mogelijk.
7. Een lesuur bestaat uit 60 minuten les, waarvan 10 minuten introductie en
afronding/evaluatie. Lessen langer van 90 minuten en langer kunnen ook
geboekt worden.
8. De train(st)er beoordeelt ten alle tijden of een padelles wel of geen
doorgang kan vinden.
9. Bij regen is de eerste 'outdoor' regenles voor risico
van de leerling, de tweede regenles wordt ingehaald, de derde
regenles is weer voor risico van de leerling en de vierde regenles wordt
ingehaald etc.
10. Bij sneeuw en bevriezing van de baan vervalt de padelles en wordt
deze ingehaald.
11. Bij een vereniging, zoals TPC Unicum, kunnen enkel leden een pakket
lessen afnemen. Personen die lid gaan worden kunnen in de winter,
voorafgaand aan het zomerseizoen dat zij lid worden, wel lessen
volgen. Niet-leden mogen inschrijven voor losse lessen op
daluren.
12. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk in homogene groepen te trainen op
basis van niveau. Tussentijdse wijzigingen in de groepssamenstelling
kunnen worden doorgevoerd indien de trainer dit wenst. Bij afname van
de vooraf bepaalde groepsgrootte zal dan wel het lesgeld toenemen en
een aanvullende factuur gestuurd worden. Dit gebeurt in overleg met de
leerlingen. Indien de lesgroep van start gaat met een open plaats, dan zal
getracht worden deze te vullen. Vanaf het moment dat de lesgroep
compleet is, wordt dan ook de factuur aangepast naar een lager tarief
voor de overige lessen.

13. De leerling geeft aan, door het invullen van het inschrijfformulier, de
bijbehorende kosten en de Algemene Voorwaarden te zullen accepteren.
Indien de leerling hier bezwaren tegen heeft dient dit voorafgaand aan de
eerste padelles kenbaar gemaakt te worden.
14. Het lesgeld dient 5 dagen voor de eerste les betaald te zijn, tenzij de
lesdata minder dan 5 dagen vooraf gecommuniceerd is. Wanneer een
herinnering gemaakt moet worden, worden er administratiekosten (10
euro) in rekening gebracht.
15. Niet tijdige betaling van de lesgelden kan uitsluiting van de
padellessen tot gevolg hebben.

