LESREGLEMENT SELECTIE
2019 – 2020
AMJOY heeft een reglement opgesteld waarin voor u als klant duidelijk staat wat uw rechten en plichten
zijn bij AMJOY. AMJOY zal trachten de afgesproken lessenreeks zo soepel en zo gestructureerd mogelijk
te laten verlopen. Hieronder kunt u duidelijk lezen welke regels zullen worden toegepast.
Contract
1. Als cliënt bij AMJOY tekent u een jaarcontract, dat zowel een zomer- als een winterseizoen betreft.
2. Bij wisseling van het seizoen kunt u uiteraard meer lessen afnemen dan bij aanvang van het
contract afgesproken; een lagere afname van lessen is niet toegestaan gedurende de duur van het
jaarcontract.
3. Het contract loopt af aan het einde van het seizoen. Indien u tijdens het seizoen stopt met trainen
bij AMJOY dient u de lopende kosten zoals afgesproken door te betalen.
Lessen
4. Bij afzegging van een les door AMJOY heeft u het recht deze les in te halen. AMJOY heeft altijd de
plicht om deze les in te halen.
5. Bij blessures zal AMJOY in overleg trachten lessen in te halen, maar zij is daartoe niet verplicht.
6. Als het tijdens de les onwerkbaar wordt (regen, onweer of onbespeelbare banen) wordt deze als
gegeven beschouwd.
7. In het geval van een inhaalles bestaat de mogelijkheid dat de les op een ander trainingsmoment
ingeroosterd wordt dan u gewend bent.
8. Bij het vervallen van een inhaalles door regen wordt deze les als gegeven beschouwd.
9. AMJOY is niet verplicht lessen in te halen in geval van
• door u genomen vakantie tijdens normale lesuren
• ziekte van de leerling
• het afzeggen voor schoolkampen, musicals etc.
• deelname aan toernooien
10. In het geval trainers meegaan als begeleiding voor toernooien, behoudt AMJOY zich het recht
voor om trainingen voor achterblijvers van aard te veranderen of trainers te veranderen.
11. Een privé training van een uur en een duo-training van 1½ uur worden als gelijk beschouwd.
Evenals een conditietraining en een tennistraining met dezelfde groepssamenstelling.
12. Het seizoen beslaat de periode 16 september 2019 t/m 10 juli 2020 (m.u.v. schoolvakanties en
feestdagen).
13. Indien je meer dan 1 keer per week training hebt bij David Lloyd (DL), dien je lid te zijn van de
club. Te regelen via de receptie van DL.
Begeleiding
14. Op de door AMJOY vooraf aangegeven JT en NRT toernooien zal AMJOY een aantal dagen
aanwezig zijn om wedstrijden te kijken. AMJOY zal niet alle wedstrijden volledig zien.
15. Mocht u willen dat de wedstrijden van uw kind helemaal gezien worden, dan kan extra
begeleiding voor nationale toernooien worden ingekocht voor €50,- per dag, exclusief reiskosten.
16. De nationale ranglijsttoernooien die AMJOY begeleidt zullen in principe niet tijdens reguliere
trainingsweken plaatsvinden.
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17. Onder begeleiding van een toernooi verstaan we een hele week. Mocht uw kind na de eerste
wedstrijd uit het toernooi liggen, beschouwen wij dit wel als een week begeleiding.
18. Dubbelweekenden worden niet begeleid.
19. In totaal worden 6 JT door AMJOY begeleid, inclusief het NJK en NOJK.
20. Begeleiding Tennis Europe en ITF toernooien in het buitenland kost € 150,- per dag gedeeld door
het aantal deelnemers aan het betreffende toernooi met een minimaal bedrag van € 50 per
deelnemer per dag. Kosten voor eten, tickets etc. zijn voor eigen rekening.
Betaling
21. Voorafgaand aan de start van het seizoen ontvangt u een factuur voor de gereserveerde
trainingen. Betalen in drie termijnen is mogelijk (1 september 2019, 1 januari 2020 en 1 april
2020). Ieder termijn is 1/3 deel van het totale bedrag en dient voor betreffende datum betaald te
worden.
22. Bij de tweede herinneringsnota worden EUR 7,50 administratiekosten in rekening gebracht. Bij de
derde herinneringsnota bedragen deze kosten €25,- extra. Indien laatstgenoemde nota niet
binnen 5 dagen is betaald, wordt de vordering in handen gegeven van een incassobureau.
23. Bij achterstallige betaling behoudt AMJOY zich het recht voor te stoppen met de lessen.
24. Bij tussentijdse beëindiging blijft het totale lesgeld van het betreffende seizoen verschuldigd.
Overig
25. In alle niet genoemde situaties beslist AMJOY naar redelijkheid en billijkheid

Privacy toestemmingsverklaring
Ik (de speler) geef AMJOY toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen:
☐

Gebruik van mijn e-mail om mij te informeren over de trainingen, nieuws en activiteiten

☐

Publiceren van bijvoorbeeld naam, foto’s en/of filmpjes op internet en social media.

☐

Het opnemen van mijn foto:
☐ in het paviljoen
☐ geprinte media

Mijn privacy toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen en
gegevens. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt AMJOY mij opnieuw om toestemming. Ik mag mijn
toestemming op elk moment intrekken.

Naam ouder/voogd: ……………………………………..........

Naam kind: ……….…………………………………………………

Datum: ……………………………………………………………...…

Handtekening voor akkoord: ………………………………………………………………..………………………………………………………..
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