Beste leden van LTV Heugem,
Bij deze mail ik je de informatie van de tennislessen voor de komende zomer.

Beschikbare trainingsdagen:
•
Dinsdagmiddag en -avond.
•
Donderdagmiddag. (tot 19.00 uur)
•
Vrijdagmiddag en -avond. (tot 19.00 uur)
Locatie:
LTV Heugem
Gronsvelderweg 100
6229 VN Maastricht
Telefoon Clubhuis: 043-3616164
Privé lessen en lessen in de ochtend en overdag zijn altijd in overleg.
In de kalender van deze zomer passen 16 lessen, deze zullen starten op 2 april 2019.
•
Een groepstraining per week voor de jeugd en/of senioren kost € 192,- voor 16 lessen.
•
Een tweede groepstraining voor de jeugd in dezelfde week kost € 96.- voor 16 lessen.
•
Privé lessen (1 of 2 pers.) Senioren zijn € 35.00 per les.
•
Privé lessen (1 of 2 pers.) Jeugd zijn € 25.00 per les.

Je kunt je ook aanmelden als complete groep, geef dan even aan, wie de andere deelnemers zijn. Ook heeft u de
mogelijkheid om in termijnen te betalen. Bij deelbetaling word per betaling € 2,- administratie kosten gerekend.
Voor de juiste les data en de vakanties verwijs ik graag naar het lesreglement.

Uiterlijke inschrijfdatum is 24 maart.
Ja ik doe mee aan de Zomerlessen:
Naam:………………………………….
Adres:………………………………….
Pc+wp:…………………………………
Telefoonnummer………………………
Mobiel Nummer ………………………
Geboortedatum………………………..
Email …………………..@...................
Voorkeur dag dinsdag/vrijdag/*
*doorhalen wat niet van toepassing is.

Mail vóór 24 maart naar info@funintennis.nl
Hebben wij al de gegevens van u of uw kind? Dan is een mailtje met bevestiging voldoende.
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De zomerlessen zullen starten in week 14 en eindigen in week 39.
Week 28, en week 38 en 39 zijn uitloopweken voor inhaallessen.
In de schoolvakanties zijn geen lessen, dat is:
a. Meivakantie van 20 april tot 6 mei week nummer 17 en 18.
b. Hemelvaart is 30 en 31 mei.
c. 2e pinksterdag is 10 juni
d. Zomervakantie van 6 juli tot 18 augustus weeknummer 28 t/m 33.
De tennislessen zijn uitsluitend bestemd voor de leden van LTV Heugem.
Op het tennispark geldt het reglement van de vereniging.
Een les duurt effectief 50 minuten.
De trainer is verantwoordelijk voor de groepsindeling en de lesinhoud.
De trainer kan gebruik maken van een video camera om de leerlingen te filmen.
Verhinderd zijn voor een les is voor rekening van de leerling. Je hebt dus geen recht op inhaal, restitutie
of andere vormen van compensatie.
Afmelden voor een les kan ruim van te voren, via mail (info@funintennis.nl) of kort van te voren via
sms 06-53655557 of telefoon 043-2600260. Tijdens de lessen nemen wij in principe geen telefoon aan,
dus is een sms of app meer geschikt.
Lesuitval door de trainer zal in overleg worden ingehaald.
Lesuitval door slecht weer zal eveneens worden ingehaald. Het kan zijn dat door omstandigheden niet
alle lessen kunnen worden ingehaald.
Bij lessen die uitvallen onder punt 11 en 12, zal de leraar iedereen informeren via telefoon, sms/app of
bij voldoende tijd via de mail.
De factuur voor de tennisles wordt per e-mail verstuurd en je wordt geacht deze binnen 14 dagen te
betalen.
Bij meer dan 4 personen per groep wordt in de regel op twee banen getraind.
Deelnemers worden geacht in gepaste tenniskleding en tennisschoenen op de training te verschijnen.
Voor vragen, opmerkingen kunt je bij de betreffende trainer terecht.
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