ALGEMENE VOORWAARDEN
Hilversumse Tennis Organisatie

1. Uitsluitend volledig ingevulde en verstuurde online inschrijfformulieren zullen in behandeling worden
genomen.
2. Recht op deelname aan een cursus van de Hilversumse Tennis Organisatie B.V., hierna te noemen HTO,
ontstaat pas na ontvangst van het cursusgeld.
3. Door verzending van het online inschrijfformulier is men een betalingsverplichting aangegaan, ook al
maakt men geen gebruik van het recht op deelname aan de cursus.
4. In geval betaling heeft plaatsgevonden en geen cursus op het gewenste tijdstip georganiseerd kan
worden zal onmiddellijk restitutie plaats vinden.
5. In geval betaling, al of niet gedeeltelijk, heeft plaats gevonden en de lestijd en dag zijn vastgesteld
volgens de opgegeven tijden en dagen van beschikbaarheid of wel later onderling overeengekomen, kan
geen sprake meer zijn van enige restitutie, in welke vorm dan ook, bij het niet gebruik maken van de cursus.
6. In geval HTO besluit de betalingsverplichting van cursisten te annuleren of over te gaan tot restitutie van
reeds betaalde cursusgelden zullen in elk geval administratie kosten van € 10,00 in rekening worden
gebracht.
7. HTO behoudt zich het recht voor om inschrijvingen te weigeren.
8. Cursusdagen en/of tijden, om welke reden dan ook verzuimd, zijn voor rekening en risico van de cursist
en worden niet ingehaald. Indien een cursist maximaal 14 dagen voorafgaande aan de training zich afmeldt
ontvangt de cursist 1 FLEX- kaart. Afmelden kan per mail: administratie@htotennis.nl, sms of WhatsApp op
+31 (0) 6 46 38 14 82.
9. Een les uur duurt 60 minuten. Een half lesuur duurt 30 minuten.
10. Indien de organisatie dit noodzakelijk acht kunnen (in onderling overleg) wijzigingen aangebracht worden
in de tijden en dagen waarop de lessen plaats vinden.
11. Junioren zijn degen die per 1 januari van het lesjaar nog niet de 18-jarige leeftijd bereiken.
12. Tennisles cursussen vinden het hele jaar plaats op de outdoor/indoor banen van Tulip Tennis Center.
13. De tennislessen gaan in principe altijd door.
14. Indeling naar niveau en aanstelling c.q. toewijzing van een leraar is voorbehouden aan de organisatie.
15. Voor het volgen van tennislessen bij HTO ontvangt u een factuur, welke binnen 10 dagen betaald dient te
worden. Vanaf de 2e betaalherinnering zullen € 5,00 administratiekosten in rekening worden gebracht.

16. FLEX-trainingen. Iedere week is er een gevarieerd FLEX-schema beschikbaar. FLEXtrainingen zijn voor iedereen beschikbaar. Inschrijven is alleen mogelijk door aanmelding via de
website van HTO: www.htotennis.nl.
17. Om deel te nemen aan FLEX-trainingen dient de inschrijver te beschikken over een geldige
FLEX-kaart of rittenkaart (1-5-10).
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18. Inschrijving voor een FLEX-training moet minimaal 24 uur voorafgaande aan de training geschieden.
19. De inschrijving voor de FLEX-training wordt automatisch bevestigd.
20. Het annuleren van een FLEX-training kan uitsluitend tot 24 uur voorafgaande aan de FLEX-training
middels SMS of WhatsApp op telefoonnummer: +31 (0) 6 46 38 14 82.
21. De lesduur en het lestarief is duidelijk voorafgaand aan de inschrijving vermeld. Voor een groepsles van
6-8 personen betaalt u een vast tarief, ook wanneer een groep onvolledig is. Een groep wordt gestart met
minimaal 6 personen. Voor een groepsles van 4 of 6 personen kan het lestarief naar rato worden aangepast,
indien een groep onvolledig is.
22. HTO kan niet garanderen dat de groep waar u voor inschrijft, ook daadwerkelijk altijd tot deze
groepsgrootte kan komen. Bij één speler meer of minder in uw groep zal geen contact met u worden
opgenomen. Bij meer dan één speler verschil neemt de organisatie contact met u op en zoeken wij
gezamenlijk naar een oplossing. HTO zal het financiële verlies van het aantal cursisten in een groep niet
compenseren.
23. Verzuim van de tennisleraar. Indien de tennisleraar onverhoopt niet in staat is de tennisles te geven zal
hij/zij: -1- De les zo spoedig mogelijk inhalen. -2- Indien mogelijk de les inhalen in de daarvoor geplande
inhaalweken. Wanneer blijkt dat de tennisleraar langdurig afwezig is, zal HTO zo spoedig mogelijk een
vervangende leraar inzetten. In het uiterste geval wordt er tot restitutie van het lesgeld overgegaan.
24. Het volgen van tennislessen bij HTO is voor eigen risico, de trainer kan niet aansprakelijk worden gesteld
voor enige schade voortkomende uit de trainingen.
25. De cursist draagt zelf zorg voor het door hem benodigde spelmateriaal.
26. De cursist draagt zelf zorg voor de juiste tenniskleding en het verplichte schoeisel. Vrijetijdskleding is niet
toegestaan tijdens de tennislessen.
27. De cursist of ouder/verzorger kan e-mails ontvangen met informatieve doeleinden. De communicatie en
facturatie vanuit HTO verloopt in principe per mail.
28. De cursist is verplicht melding te maken van blessures, beperkingen en aandoeningen, die de fysieke en/
of geestelijke bewegingsvrijheid beperken. Gevolgschade bij deelname onder bovengenoemde fysieke en/of
geestelijke toestand is voor eigen risico.
29. Alle informatie over lesduur en lestarieven is onder voorbehoud van druk- en/of schrijffouten. HTO heeft
het recht om bij druk- en/of schrijffouten deze te corrigeren, en zal haar leerlingen hiervan op de hoogte
brengen.
30. Indien er een situatie ontstaat, die niet in bovengenoemd reglement wordt omschreven, neemt HTO een
beslissing in overleg met het bestuur van de vereniging. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.
31. Als u lessen afneemt bij HTO, gaat HTO er van uit dat u de algemene voorwaarden heeft gelezen en
hiermee akkoord gaat. Aanmeldingen waarbij niet akkoord wordt gegaan met de algemene voorwaarden
worden niet in behandeling genomen.

