Algemene informatie trainingen TC Mixed.
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Bij TC Mixed worden trainingen voor nederlandse leden uitsluitend via de Tennis
Academy Limburg verzorgd. Alleen leden van TC Mixed kunnen gebruik maken van
deze tennislessen.
Een standaard lesuur duurt 50 minuten.
4 weken voor aanvang van een seizoen dienen de inschrijvingen binnen te zijn zodat
de tennisleraren en de lessen voor een heel zomer- of winter-seizoen ingepland
kunnen worden. Deze uren dienen zoveel mogelijk aan elkaar aan te sluiten om te
voorkomen dat een leraar voor 1 uur speciaal naar Vaals moet reizen.
De afspraken tussen TC Mixed en de Tennis Academie Limburg zijn gebaseerd op
gemiddeld 4 leerlingen per lesgroep Afhankelijk van de aanmeldingen kunnen de
groepen uit minimaal 3 of maximaal 5 personen bestaan zonder dat de prijs per
persoon hierop aangepast wordt.
Voor privélessen en voor voor lessen korter dan een standaard zomer- of winterseizoen kunnen rechtstreeks met de TAL afwijkende afspraken gemaakt worden. De
beschikbaarheid van banen zal de TAL met TC Mixed afstemmen.
Het uurtarief van de TAL a €36 is voor het zomerseizoen gebaseerd op 18 lessen en
voor het winterseizoen op 20 lessen (excl. baanhuur in het winterseizoen).
Bij het samenstellen van de lessen zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden
met de wensen van de leerlingen, en zal geprobeerd worden de lessen zo homogeen
mogelijk in te delen.
Er wordt geen les gegeven op officiële nederlandse feestdagen (Koninginnedag,
Hemelvaartsdag, 2e pinksterdag, Kerstdagen, Nieuwjaar). Voor lessen die op deze
dagen zouden plaatsvinden zullen in onderling overleg nieuwe data worden
ingepland.
De 18 lessen van het zomerseizoen zullen worden verdeeld in aansluitende weken
vanaf de eerste week in april tot de voorlaatste week van september, waarbij tijdens
de zomervakantie 7 aaneengesloten weken conform “schoolvakantie voortgezet
onderwijs zuid” geen lessen gegeven zullen worden. De laatste week van september
is gepland om met name lessen in te halen die zijn uitgevallen t.g.v. officiele
feestdagen of door de Tennis Academie Limburg geannuleerde lessen).
Indien een lesgroep later dan de eerste week begint, zullen de leskosten evenredig
worden aangepast (gebaseerd op het standaard uurtarief)
Lessen die niet door kunnen gaan t.g.v. slechte weersomstandigheden, ziekte,
blessures, verhuizing, vakantie van leerlingen, voortijdige beëindiging,
onbespeelbare banen enz. zullen niet worden ingehaald of gecrediteerd. Indien in
geval van ziekte, blessures, verhuizing, voortijdige beëindiging en vakantie een
vervanger wordt gevonden, zal deze vervanger de leskosten onderling met de
uitgevallen leerling verrekenen.
Omdat bij slecht weer een via de Tennis Academie geplande tennisles niet zal
worden ingehaald, heeft TC Mixed de mogelijkheid om naar de tennishal uit te
wijken. De kosten voor het huren van een binnenbaan a €16 per uur zullen dan met
de leerlingen vooraf worden afgestemd en contant worden afgerekend.
Lessen die niet door kunnen gaan t.g.v. afmelding of overig verzuim van de
tennisleraar zullen in overleg met de leerlingen op een alternatieve datum worden
ingehaald.
TC Mixed en de directie van Tennis Academy Limburg zijn niet verantwoordelijk voor
persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor
diefstal of beschadiging van goederen van cursisten.
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