Voorwaarden tennislessen Solid Tennis Academy op Sportpark Blijdorp
Algemene voorwaarden tennislessen
• De reguliere lessen worden gegeven in zomerseizoen en winterseizoen: data staan vermeld op de

website en bij inschrijving op de website
• Inschrijving voor de tennislessen geschiedt via het (digitale) inschrijfformulier
• Tot de sluitingsdatum kunt u de inschrijving zonder opgave van reden annuleren via een mail naar:

info@solidtennisacademy.nl.
• Na het verstrijken van de sluitingsdatum is de inschrijving bindend.
• Het lesgeld wordt gefactureerd voor aanvang van de cursus. U bent verplicht het lesgeld te voldoen

voor de 1e tennisles. Bij niet betalen na de 1e herinnering, kunt u niet meer meedoen met de les.
• De indeling geschiedt door de leraren van Solid Tennis Academy op basis van niveau, motivatie,

leeftijd en beschikbare tijd.
• Bij het indelen van de lessen houden we zo veel mogelijk rekening met de door u opgegeven

voorkeuren. Het kan echter voorkomen door rooster-technische omstandigheden dat we niet aan
alle wensen kunnen voldoen of deze kunnen combineren.
• Sportpark Blijdorp en haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele

blessures of letsel die tijdens de tennislessen of het verblijf op het tennispark zijn ontstaan.
• Sportkleding en tennisschoenen zijn verplicht, gewone kleding is niet toegestaan.
• De lessen gaan altijd door: de leraar bepaalt of de les niet doorgaat en informeert leerlingen uiterlijk

30 minuten voor aanvang van de les via app, telefoon of mail.
• Zomerlessen Volwassenen: als een les door weersomstandigheden niet doorgaat, dan geldt de

50%-50%-regeling. De eerste uitval-les wordt ingehaald, tweede les is voor rekening van de cursist;
dit met een maximum van 2 inhaallessen.
• Zomerlessen Jeugd: Zomer 2022 zijn er 3 vaste inhaaldagen : zondag 1 mei / zondag 10 juli /

zondag 2 oktober 8.00-10.00 uur (grote groepen en Clinic-achtige lessen).
• Vakanties en feestdagen: deze staan vermeld op www.sportparkblijdorp.nl : zie ‘Openingstijden en

vakanties”. Of lessen wel of niet doorgaan tijdens vakantie en/of feestdagen wordt ook door de
trainer per groep kenbaar gemaakt.
• Bij overmacht (zoals pandemie/epidemie of anders) waardoor lessen niet (meer) mogen of kunnen

plaatsvinden, zal de tennisschool zo veel mogelijk een passende oplossing proberen te bieden.
Garantie voor 100% compensatie kan niet worden gegeven.
• Sportkleding en tennisschoenen zijn verplicht, gewone kleding is niet toegestaan.
• Bij verhuizing, ziekte of blessure van een leerling vindt er geen restitutie van het lesgeld plaats, wel

mag een derde – in overleg met de leraar - uw lessen overnemen mits gelijkwaardig niveau.
• Bij ziekte van de trainer wordt de les in overleg met hem/haar altijd ingehaald op een ander tijdstip.
• Solid Tennis Academy behoudt zich het recht voor om zonder opgave van reden een inschrijving te

weigeren.

