ZOMER 2020

50+ KAART EN LES

50+ Tennis
Zomerseizoen 15 maart tot 1 oktober 2020
Wilt u indien mogelijk
ONLINE inschrijven via
www.tennisinstituuttik.nl
Deze zomer zal voor de 25ste keer het zomerseizoen 50+ Tennis plaatsvinden.
Het tennisarrangement omvat een pakket van 12 groepslessen (met 8 personen)
in combinatie met een 50+ parkkaart.
Indien u geen groepslessen wilt kunt u de parkkaart ook los verkrijgen.
Deze kaart biedt u de mogelijkheid om onbeperkt te tennissen op doordeweekse dagen
(maandag t/m vrijdag) van 09.00 tot 16.00 uur en in het weekend (zaterdag + zondag)
van 09:00-18:00 uur.
Tijdens de competitieperiode (in het weekend) en toernooien (de gehele week)
is er een beperkt aantal banen beschikbaar voor de 50+ tennissers.
De kosten van dit arrangement (dus incl. lessen) bedragen
€ 187,50
De 50+ parkkaart (dus zonder lessen) kost
€ 125,Gemelde bedragen gelden voor het zomerseizoen van 15 maart tot 1 oktober 2020.
Algemene Regels 50+
De lessen beginnen vanaf dinsdag 31 maart 2020 en worden gegeven door
gediplomeerde tennisleraren van Tennisinstituut T.I.K.
De indeling van de groepslessen zal geschieden op spelniveau
Het lesrooster, -indeling en –data worden via publicatie in het clubhuis en via onze
website (www.tennisinstituuttik.nl) bekend gemaakt
Leenrackets worden gratis verstrekt aan eerstejaars
Op de doordeweekse dagen zijn minimaal 10 banen beschikbaar
(inclusief 2 lesbanen)
Mogelijkheid tot interne parkcompetitie en -toernooien
Maandagmorgen, donderdagmiddag en vrijdagmorgen tossen voor gevorderden
Trainingspak; de schoenen dienen geschikt te zijn voor tennis op gravel en/of
kunstgras
Bij deze cursus wordt één regenles ingehaald
Bij ziekte/blessure wordt geen restitutie of een deel van het arrangement/parkkaart
verleend
De betaling van het 50+ arrangement of parkkaart kunt u na ontvangst van
een factuur (per email) binnen 14 dagen doen op IBAN NL20RABO 0300385803 ten
name van Sportcentrum Leeuwenbergh te Den Haag. Vermeld daarbij duidelijk het
factuur- en debiteurnummer en de naam voor wie het arrangement/parkkaart
bestemd is.
Er worden geen lessen gegeven in de volgende periodes en/of dagen:
Meivakantie:
27 april t/m 3 mei 2020
Open Toernooi:
1 juni t/m 7 juni 2020
Zomervakantie:
20 juli t/m 23 augustus 2020
Mocht u nog vragen hebben met betrekking tot de 50+ tennislessen of parkkaart
stuur dan een mail naar: info@sportcentrumleeuwenbergh.nl of bel
naar de administratie via 070-3999400.
LET OP: Gebruik alléén het rekeningnummer zoals vermeld op de factuur!!

Algemene Regels
50+ zomer 2020
(Zomerseizoen 15 maart tot 1 oktober 2020)
Voor alle communicatie met betrekking tot de tennislessen
kunt u een mail sturen naar: info@sportcentrumleeuwenbergh.nl

• Het zomerseizoen loopt van 15 maart tot 1 oktober 2020.
• De lessen worden uitsluitend gegeven door gediplomeerde leraren, verbonden aan
Tennisinstituut T.I.K op de buitenbanen van Sportcentrum Leeuwenbergh.

• De lessen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar. De indeling geschiedt door trainers op basis
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

van niveau.
Tennisinstituut TIK kan gedurende een cursus mutaties toepassen in belang van de lesgroep.
De 50+Tennis lessen vinden plaats op dinsdag, woensdag en vrijdag.
Het zomerlesseizoen voor 50+ bestaat uit 15 lessen.
Bij ziekte of blessure wordt geen restitutie van (een deel van) het lesgeld verleend.
Leenrackets worden gratis verstrekt aan eerstejaars.
Inschrijven voor 50+ tennislessen kan tot en met 15 maart 2020.
Maandag t/m vrijdag zijn minimaal 10 banen beschikbaar (inclusief 2 lesbanen).
Mogelijkheid tot interne parkcompetities en toernooien.
Maandagochtend, donderdagmiddag en vrijdagochtend is er mogelijkheid mee te doen met tossen.
Tennisschoenen zijn verplicht en dienen geschikt te zijn voor gravel en/of kunstgras.
De lessen beginnen in de week van maandag 31 maart. Na uw online inschrijving kunt u vanaf
vrijdag 20 maart (einde van de dag) uw lestijd vinden op www.tennisinstituuttik.nl.
Let op: Inschrijving is verplicht! Ook indien u alleen een parkkaart wenst. Uw parkkaart wordt
alleen geactiveerd na inschrijving én betaling.
In onderstaande (vakantie)weken wordt er geen les gegeven:
Meivakantie
27-04-2020 t/m 02-05-2020
Open Toernooi
01-06-2020 t/m 07-06-2020
Zomervakantie
20-07-2020 t/m 23-08-2020
Bevrijdingsdag
05-05-2020
Sportcentrum Leeuwenbergh behoudt zich het recht voor de landelijk vastgestelde vakantiedata per regio
te volgen.
Inschrijving voor lessen en/of een parkkaart (vrijspelen) geschiedt alleen middels online inschrijving via
www.tennisinstituuttik.nl. De inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst en sluit als de
maximumcapaciteit is bereikt, dit geldt niet voor de parkkaart
De inschrijving geldt als bindend; het volledige bedrag wordt dan in rekening gebracht. Zonder
inschrijving wordt een aanvraag niet behandeld.
Betaling van het cursusgeld dient binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te worden
overgemaakt op IBAN NL20RABO 0300385803 t.n.v. Sportcentrum Leeuwenbergh te Den
Haag. Na verwerking van uw betaling wordt uw huidige pas geactiveerd. Indien u deze nog niet heeft
kunt u deze afhalen bij de bar. Graag bij betaling uw factuur- en debiteurnummer vermelden.
LET OP! Bij de tweede herinneringsnota worden € 7,50 administratiekosten in rekening
gebracht. Bij de daar opvolgende aanmaningsnota bedragen deze kosten € 25,- extra.
Indien laatstgenoemde nota niet binnen 5 dagen is betaald wordt de vordering uit handen
gegeven aan het incassobureau.

• Bij de lessen behoudt Tennisinstituut T.I.K. zich het recht voor om lesaanvragen niet te honoreren bij
onvolledige groepen, ofwel bij een niet passend baan- of lerarenrooster.

• Tevens is Tennisinstituut T.I.K. gerechtigd om een alternatieve lestijd aan te bieden of zonder opgaaf van
reden deelnemers te weigeren.

• Indien u niet beschikt over een geldige parkkaart is het verboden gebruik te maken van de tennisbanen.
•

U kunt hiervoor een boete van € 25,- krijgen. Met uw parkkaart bent u verplicht af te hangen via het
elektronische afhangsysteem.
Bij uw online inschrijving bent u tevens op de hoogte van onze Algemene Regels 50+ en ons
Privacyreglement, beide zijn te vinden op onze website www.tennisinstituuttik.nl

