
 

 
 

 
Lesreglement SET 

 
1. Een cursus omvat ________lessen van een lesuur. 

 
2. Een lesuur duurt 50 minuten, een half lesuur duurt 25 minuten en een driekwart lesuur duurt 40 

minuten. De lesuren zullen aaneengesloten worden gegeven, tenzij met de leraar anders is 
overeengekomen.  

 
3. De lessen worden gegeven, op het tijdstip dat is overeengekomen met de leraar, met een onderbreking 

van _________weken, wegens vakantie. 
 

4. Bij onwerkbaar weer, dient de leraar theorielessen te geven aan de jeugd. Dit om bijvoorbeeld de 
aanwezigheid van de leraar te garanderen na het opklaren van een bui. Bij senioren worden de 
regenlessen ook omgezet in theorielessen, tenzij regel 5. Voor zowel de jeugd als de senioren moet deze 
regel gelezen worden met inachtneming van regel 6.  

 
5. Indien de senior cursist na de 1e theorieles geen theorie lessen meer wenst, komt de 2e regenles voor 

rekening cursist, de 3e regenles voor rekening leraar ( deze les zal dus worden ingehaald) en daarna 
komen de resterende regenlessen voor rekening cursist.  

 
6. Van de 9 lessen worden 8 praktijklessen c.q. theorielessen gegarandeerd. Eén les kan dus voor rekening 

komen van de cursist ongeacht regen of ziekte van de trainer, mits bij senioren geen gebruik wordt 
gemaakt van regel 5. De inhaallessen kunnen ook worden gegeven in een vorm van een clinic op een 
door de trainer te bepalen tijdstip.  

 
7. De leraar is niet verplicht, maar biedt als mogelijke service, de cursisten, die veel uitval wegens 

weersomstandigheden hebben gehad, inhaal lessen te laten volgen binnen de periode van zijn 
arbeidsovereenkomst. Nogmaals we hopen 9 van de 9 te halen, maar we garanderen 8 van de 9 

 
8. Alleen de leraar kan in overleg met de cursisten een voorstel doen om de les te annuleren. 

 
9. Geannuleerde lessen zullen zo snel mogelijk worden ingehaald. 

 
10. De leraar handhaaft de orde, tijdens de door hem gegeven lessen. 
 
11. Bij absentie van de cursist, om welke reden dan ook, verliest deze het recht op de les. 

 
12. De cursist kan een aan hem te geven les niet overdragen aan een derde, mits in overleg met de leraar. 

 
13. Annuleren van de lessen door de cursist, is tijdens de lesperiode, niet mogelijk. 

 
14. Indien een lesgroep voor aanvang van de lesperiode niet compleet is, zal er overleg worden gepleegd 

over de doorgang van de lessen. Oplossing is meestal 40 minuten, of 25 minuten lestijd respectievelijk 
voor een groep van 3 of 2 personen, of een bijbetaling door de overige cursisten. 

 
15. Lesdata en uitvaldata zullen door de leraar op www.tennisinfo.nl worden bekend gemaakt. 

 
16. In gevallen, waarin dit lesreglement niet voorziet, beslist: SET Tennisactiviteiten & Organisatiebureau. 

 
17. Voor informatie, inlichtingen en geschillen met de leraar kunnen cursisten contact opnemen met: 

SET Tennisactiviteiten & Organisatiebureau 0523 - 241857 E-mail harrykok@tennisinfo.nl 
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