ALGEMENE VOORWAARDEN
Tennisschool
Wanneer u inschrijft voor lessenreeksen, trainingen of stages dient u akkoord te gaan
met onze algemene voorwaarden.

ALGEMEEN
1. Alle lesnemers dienen een ongevallenverzekering via Tennis Vlaanderen te
bezitten. Deze is te verkrijgen na betaling van het lidgeld/verzekering De
Merel Sport.
2. Voor het volgen van tennislessen is het niet nodig lid te zijn van De Merel
Sport, mits meerprijs en aansluiting Tennis Vlaanderen.
3. Tijdens activiteiten heeft de tennisschool het recht foto’s te trekken van alle
deelnemers en deze te publiceren op sociale media en zijn website. Tenzij betrokkene
zich hiertegen uitdrukkelijk verzet. De tennisschool baseert zich hiervoor op de grondslag van een gerechtvaardigd belang.

4. De tennisschool is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen, noch
diefstal of beschadiging van goederen van lesnemers.

TENNISLESSEN INSCHRIJVEN EN BETALEN
5. Inschrijven voor tennislessen kan tot en met 3 april 2021 en uitsluitend via het
online inschrijvingsformulier. Door het formulier te verzenden gaat u
akkoord met onze algemene voorwaarden.
6. Pas na ontvangst van uw betaling is de inschrijving definitief.
7. Terugbetalingen kunnen enkel gebeuren omwille van medische problemen en
mits het voorleggen van een doktersattest voor aanvang van de lessenreeks.
8. Wij trachten de lessen in te delen naar uw voorkeur, voor zover de praktische
organisatie dit toelaat.
9. De geplande data van de lessenreeks staan vast. Afwezigen hebben geen recht
op inhalen of vergoeding van de gemiste les. U mag zelf voor een invaller
zorgen als u verhinderd bent.
10. Uitgeregende lessen worden één week na de lessenreeks ingehaald op
hetzelfde tijdstip.

TENNISSTAGES
11. Inschrijven voor tennisstages kan tem 14 dagen voor aanvang en uitsluitend
via het online inschrijvingsformulier. Door het formulier te verzenden gaat u
akkoord met onze algemene voorwaarden.

12. Pas na ontvangst van uw betaling is de inschrijving definitief.
13. Terugbetalingen kunnen enkel gebeuren omwille van medische problemen en
mits het voorleggen van een doktersattest vòòr aanvang van de lessenreeks.
14. De inschrijvingen gelden steeds voor de volledige stage. Afwezigheden bij één
of meerdere stagedagen worden niet terugbetaald of ingehaald.
15. Attesten ( ziekenfonds, fiscaliteit, … ) dient u bij aanvang van de stage ter
plaatse af te geven. Dit wordt dan meteen door de verantwoordelijke
ondertekend.

GEDRAGSREGELS
16. Wij rekenen erop dat het lesmateriaal met wederzijds respect wordt
behandeld door de lesnemers, ouders en buitenstaanders. Bij opzettelijke
beschadiging zullen wij een vergoeding eisen.
17. Wij verwachten dat lesnemers naar de tennisles of stage komen om bij te
leren, zich sportief te ontspannen en vrienden te maken.
18. Deelnemers die zich tijdens de tennislessen niet houden aan de afspraken of
storend gedrag vertonen lopen het risico uitgesloten te worden zonder
terugbetaling.

Indien u een vraag of opmerking heeft mag u deze gerust schriftelijk formuleren
via mail naar tennisschool@demerelsport.com of via briefwisseling naar De Merel
Sport met adres Schippersdreef 7 te 2960 Brecht.

