ALGEMENE VOORWAARDEN TENNISSCHOOL PETER EVERINK

1.

Definities
5.5

Aanmeldingsformulier

Het formulier waarmee de
cursist zich kan aanmelden
voor de door de tennisschool
te verzorgen lessen.
De persoon (en/of – in geval
van een minderjarige - diens
wettelijk vertegenwoordiger)
die met de Tennisschool een
overeenkomst heeft afgesloten of wenst af te sluiten.
Meerdere tennislessen over
een aaneengesloten periode.
De schriftelijke afspraak
tussen Partijen, waarbij de
Tennisschool zich verplicht de
Cursist tennisles te geven gedurende een vooraf overeengekomen periode.
De Tennisschool en de
Cursist
Het door de KNLTB vastgestelde niveau en/of het aantal
ervaringsjaren van de Cursist.
De vereniging op wiens park
de tennisles plaatsvindt.
Tennislessen Peter Everink,
gevestigd en kantoorhoudende te Langs de Wetering 18,
7431 EA Diepenveen.

Cursist

Cursus
Overeenkomst

Partijen
Speelsterkte

Tennisclub
Tennisschool

2.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanmeldingen,
aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten waarbij de Tennisschool goederen en/of diensten levert aan de Cursist.
Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien zij
uitdrukkelijk en schriftelijk met de Tennisschool zijn overeengekomen.
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd
wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig
van kracht blijven.
De Tennisschool heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen.
Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met
inachtneming van het hierna bepaalde: wijzigingen die gevolgen hebben voor
een Cursist waarmee reeds een overeenkomst is gesloten, worden tijdig op de
daarvoor geëigende wijze bekend gemaakt. Zij treden 30 dagen na de bekendmaking, of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld in
werking, tenzij de Cursist binnen deze termijn kenbaar maakt de wijziging niet
te accepteren.

2.2
2.3

2.4

3.

Aanbiedingen en offertes

3.1

Alle door de Tennisschool gedane aanbiedingen en offertes, hetzij in de vorm
van prijslijsten, drukwerken, brochures, hetzij anders, daaronder begrepen
mondelinge aanbiedingen/offertes en andere verklaringen van de Tennisschool, zijn altijd vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.

4.

Aanmelding en aanvaarding

4.1

Een overeenkomst komt alleen dan tot stand, nadat de Cursist (of diens
wettelijk vertegenwoordiger) een Aanmeldingsformulier volledig heeft ingevuld
en ondertekend en deze aanmelding is aanvaard door de Tennisschool.
Op het aanmeldingsformulier geeft de Cursist aan welke cursus hij/zij wenst te
volgen,hoeveel ervaring hij/zij heeft op het gebied van tennis en op welke dagen en tijden hij/zij beschikbaar is om les te volgen.
De Cursist staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens
hem/haar aan de Tennisschool verstrekte gegevens.
De in lid 1 bedoelde aanvaarding vindt plaats door de verzending van een
factuur door TPE.
De Tennisschool kan niet garanderen dat de aanmelding van de Cursist wordt
aanvaard.
Het is de Cursist, zonder schriftelijke toestemming van de Tennisschool, niet
toegestaan een ander in zijn/haar plaats aan de tennislessen te laten deelnemen.
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5.6

6.

De Tennisles

6.1

De invulling en planning van de tennislessen en de indeling naar niveau is
voorbehouden aan de Tennisschool. De Tennisschool kan niet garanderen dat
de Cursist altijd volledig op zijn/haar eigen niveau onderwezen wordt en dan
altijd met zijn/haar voorkeuren rekening gehouden wordt.
Bij vragen over de lessen, dient de Cursist contact op te nemen met de
Tennisschool in plaats van met de Tennisclub.
De Cursist heeft tijdens de tennisles recht op 60 minuten baangebruik,
waarvan de eerste 50 minuten zal worden ingevuld door de tennisles. De laatste 10 minuten zal door de tennistrainer zelf worden gebruikt voor een pauze.
De Cursist heeft tijdens een privéles recht op 30 minuten baangebruik,
waarvan de eerste 25 minuten zal worden ingevuld door de tennisles. De laatste 5 minuten zal door de tennistrainer zelf worden gebruikt voor een pauze.
De lessen zullen zoveel mogelijk buiten de nationale feestdagen en de
schoolvakanties om worden gepland. Het lesrooster is te vinden op
www.tennisschoolpe.nl.
De Tennisschool kan voor het geven van de tennislessen verschillende
tennistrainers inschakelen.
De Tennisschool is bevoegd, in voorkomende gevallen, een niet aan de
Tennisschool verbonden tennistrainer in te schakelen voor het geven van de
tennisles.
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7.

Afmelding

7.1

Alleen indien de Cursist zich afmeldt voorafgaande aan een specifieke les,
dan zal de Tennisschool beslissen of deze les op een ander tijdstip kan worden ingehaald. Indien dit naar de mening van de Tennisschool niet mogelijk is,
dan vervalt deze les voor de betreffende Cursist.
Indien een specifieke les wordt afgezegd door de Tennisschool, dan zal deze
les worden ingehaald op een nader, door de Tennisschool te bepalen, tijdstip.

7.2

8.

Weersomstandigheden

8.1

De Tennisschool bepaalt wanneer de les wegens slechte weersomstandigheden, geen doorgang kan vinden. Bij lichte regen gaan de lessen gewoon door.
Bij slechte weersomstandigheden dient de Cursist zelf contact op te nemen
met de Tennisschool om te informeren over de doorgang van de tennislessen.
Eenmaal begonnen lessen worden niet ingehaald.
Indien meerdere lessen vanwege de slechte weersomstandigheden uitvallen,
dan geldt de volgende regeling:
de eerste les is voor rekening van de Cursist en zal niet worden ingehaald;
de tweede les is voor rekening van de Tennisschool en zal
worden ingehaald;
de derde les is voor rekening van de Cursist en zal niet worden ingehaald;
de vierde les is voor rekening van de Tennisschool en zal
worden ingehaald;
Er worden maximaal twee lessen ingehaald die door weersomstandigheden
zijn komen te vervallen.
De op grond van artikel 7 lid 1 en 8 lid 4 geplande inhaallessen, kunnen niet
worden ingehaald.
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9.

Aansprakelijkheid

9.1

Mocht de Tennisschool aansprakelijk zijn voor eventueel door de Cursist
geleden schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel
is bepaald.
Het deelnemen aan de tennisles geschiedt op eigen risico. De Tennisschool is
niet aansprakelijk voor door de Cursist opgelopen letsel.
De Tennisschool is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van de aan
de Cursist toekomende zaken.
Indirecte schade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten ten gevolge van
langdurig of blijvend letsel, wordt niet vergoed door de Tennisschool.
De Tennisschool is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door of vanwege
de door de Tennisclub beschikbaar gestelde faciliteiten.
Mocht de Tennisschool, ondanks de voorgaande bepalingen, tot schadevergoeding gehouden zijn, dan zal het aan schade uit te keren bedrag in geen
geval hoger zijn dan in het voorkomende geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar van de Tennisschool wordt uitgekeerd.
Bovenstaande bepalingen gelden niet bij opzet of bewuste roekeloosheid van
de bestuurder/eigenaar van de Tennisschool.
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5.

Lesgeld

5.1

Na aanvaarding van de aanmelding is de Cursist verplicht het overeengekomen lesgeld te betalen. Het verschuldigde bedrag dient te worden voldaan op
het door de Tennisschool aangegeven rekeningnummer en binnen de op de
factuur vermeldde termijn.
Bij gebreke van betaling is de Tennisschool bevoegd de Cursist de deelname
aan de les te weigeren.
Lesgelden worden niet gerestitueerd. Slechts in geval de Cursist vanwege een
langdurige ziekte of blessure niet in staat is de Cursus te volgen, kan hij/zij
een ander namens hem/haar de Cursus laten volgen, mits deze cursist van
gelijkwaardig niveau is en de Tennisschool haar toestemming hiervoor heeft
verleend.
In verband met het hierna bepaalde, dient de Cursist op het Aanmeldingsformulier aan te geven of hij/zij lid is van de Tennisclub en zo niet, of hij/zij lid wil

5.2
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5.4
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worden. TPE zal vervolgens met de Tennisclub nagaan of het door de Cursist
opgegeven Lidmaatschap klopt. Bij een door de Cursist opgegeven wens om
lid te worden, zal TPE binnen dertig dagen na ontvangst van het Aanmeldingsformulier bij de Tennisclub nagaan of de Cursist daadwerkelijk lid is geworden.
Indien een Cursist geen lid is van de Tennisclub, dan zal aan die Cursist een
toeslag op het lesgeld in rekening worden gebracht, bij wijze van vergoeding
voor de door de Tennisclub ter beschikking gestelde faciliteiten. Deze toeslag
wordt door de Tennisschool aan de Tennisclub doorbetaald.
Mocht een Cursist na de in lid 4 bedoelde termijn alsnog lid zijn worden van
de Tennisclub, dan heeft de Cursist geen recht op restitutie van de lessen
waarover reeds een toeslag is berekend.

9.7

10.

Toepasselijk recht en geschillen

10.1

Op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met en de uitvoering daarvan
door PTE, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het
arrondissement Zwolle-Lelystad.
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