Lesreglement Deventer Padel Academie (juli 2020)
Algemeen
De Deventer Padel Academie werkt met twee NPB gecertificeerde padelinstructeurs.
Afhankelijk van het gekozen moment van les en de beschikbaarheid van de
instructeurs, krijgt u dus les van één van hen. In het geval van een meerweekse cursus
wordt deze in principe gegeven door dezelfde instructeur.
§ Tijdens de schoolvakanties en nationale feestdagen vindt er geen les plaats tenzij
door de instructeur en cursisten anders wordt overeengekomen.
§ Dit reglement is opgesteld onder voorbehoud van type- en spelfouten.
§

Lesmogelijkheden
§ De Deventer Padel Academie biedt verschillende lessen aan voor alle leeftijden en
niveaus. Er zijn zowel privélessen, groepslessen als clinics mogelijk voor alle
leeftijden. De groepssamenstelling wordt vooraf overlegd, indien nodig.
§ De meerweekse cursussen (“try-out” en “cyclus”) worden in principe gegeven aan
groepen van 4 personen, om zo het karakter van de sport te leren en trainen.
Kleinere groepen of privélessen zijn uiteraard ook mogelijk, bijvoorbeeld wanneer het
niet lukt om groepen van 4 te maken op bepaalde dagen/tijdstippen.
§ De éénmalige les (“intro”) wordt bij voorkeur gegeven aan groepen van 4 personen,
tenzij de cursisten zelf wensen dat de groep groter is (met een maximum van 6
personen), waarbij voor elke cursist het tarief voor een groep van 4 personen geldt.
§ Het actuele aanbod met bijbehorende tarieven is vermeld op onze website.
§ De lessen worden verzorgd bij Deventer Padel (indoor) tegen het daarvoor geldende
tarief.
§ Het is ook mogelijk dat lessen verzorgd worden bij andere clubs/verenigingen, ook
daar geldt het geldende tarief, deze kan verschillen per club/vereniging. De
desbetreffende club of vereniging kan daarbij eisen dat de cursist lid is van de
club/vereniging.
Lesduur/tijdstip
§ Een les duurt 90 minuten, met 60 minuten les en vervolgens 30 minuten vrij spelen.
De laatste 5-10 minuten van de les wordt er spelsituaties getraind waarbij de
instructeur aanwijzingen geeft.
§ Bij een cursus worden de lessen wekelijks op een vast tijdstip gegeven, tenzij anders
overeengekomen.
Aanmelding
Door inschrijving verbindt de cursist zich aan deelname aan de gehele cursus en is
daarmee verplicht het totale cursusgeld te voldoen. Tevens onderwerpt de cursist
zich aan de in dit reglement opgenomen regels.
§ Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk in gelijkgestemde “homogene”
(niveau/leeftijd/sociaal) groepen te trainen.
§ Tijdens indelen behoudt de Deventer Padel Academie het recht de cursist niet te
plaatsen als er geen geschikte groep samen te stellen is. Mocht deze situatie zich
voordoen zal met de cursist gezocht worden naar een alternatieve oplossing.
§

§

§
§
§

Bij onvoldoende deelname binnen de gewenste groepsgrootte wordt met de cursisten
overlegd of zij in een kleinere groep willen lessen en de totale kosten willen delen. De
Deventer Padel Academie houdt zich het recht voor om, in overleg, de lesduur
procentueel in te korten of het aanpassen van het totaal aantal lessen.
Iedereen wordt bij voorkeur 2 weken, doch uiterlijk 1 week voor de start van de
eerste les op de hoogte gebracht van de plaatsing.
Het specifieke lesrooster en overige informatie over de lessen ontvangen alle
cursisten schriftelijk per email (zie ook alinea over privacy).
Annulering van de cursus kan alleen schriftelijk en tot maximaal twee weken voor
aanvang van de cursus. Annulering van de cursus binnen twee weken voor aanvang
van de lessen, verplicht tot het betalen van het volledige cursusgeld. De cursist mag
zijn plaats laten innemen door een vervanger van hetzelfde niveau.

Betaling
Bij een cursus is de cursist verplicht het cursusgeld vooraf te voldoen.
De Deventer Padel Academie stuurt PDF facturen via de mail.
In het geval van een cursus bij Deventer Padel is een PIN betaling voorafgaand aan de
eerste les ook mogelijk.
§ Er is geen mogelijkheid voor automatische incasso.
§ Recht op deelname ontstaat pas na ontvangst van het cursusgeld.
§ Wanneer er een betalingsherinnering aangemaakt moet worden, wordt voor elke
herinnering vijf euro in rekening gebracht.
§ In het geval van niet-tijdige betaling kan de toegang tot de lessen ontzegd worden.
§
§
§

§

Les uitval en inhaalles
Indien er door externe omstandigheden (bv. slecht weer) niet kan worden getraind:
§ Wordt de eerste vervallen les in overleg met de cursisten ingehaald
§ Komt de tweede les voor rekening van de cursist
§ Een les kan maximaal twee keer worden ingehaald.
§ Een eenmaal begonnen les geldt als een gegeven les en wordt niet ingehaald.
§ Geplande inhaallessen die door de weersomstandigheden opnieuw geen doorgang
kunnen vinden, worden niet ingehaald.

Verzuim trainer
§ Wanneer een instructeur onverhoopt niet kan lesgeven worden de cursisten van dit
verzuim op de hoogte gesteld.
§ Indien mogelijk wordt de les verzorgd door een vervangende instructeur. Als
vervanging niet mogelijk is, wordt in de eerstvolgende les vastgesteld wanneer de
betreffende les wordt ingehaald (eventueel door een vervangende instructeur).
Verzuim cursisten
Het niet verschijnen op een les door eigen toedoen, is voor rekening van de cursist
zelf. Bij overmacht wordt overlegd over eventuele mogelijkheden tot inhalen.
§ Indien de cursist bijvoorbeeld door ziekte, blessures voor langere tijd niet met de
lessen mee kan doen mag hij een vervanger mee laten doen op de dag en tijdstip van
zijn eigen les. Indien een vervanger de plaats kan innemen, zal overgegaan worden tot
restitutie van het lesgeld van de gemiste lessen en worden de overgenomen lessen bij
de vervanger in rekening gebracht. Indien er geen vervanger gevonden kan worden, is
de cursist verplicht het lesgeld te voldoen en zal er geen restitutie plaatsvinden.
§

§

Bij niet naleving van de cursist van de bij inschrijving opgelegde verplichtingen, is de
Deventer Padel Academie gerechtigd per direct de overeenkomst te beëindigen
zonder de betalingsverplichting op te schorten.

Aansprakelijkheid
§ De Deventer Padel Academie is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en
daaruit voortvloeiende schade veroorzaakt tijdens de lessen.
§ De Deventer Padel Academie is niet verantwoordelijk voor diefstal, beschadiging of
kwijtraken van goederen van cursisten.
Privacy
§ Bij inschrijving voor een les/cursus ontvangt de Deventer Padel Academie
verschillende persoonlijke gegevens van de cursist.
Deze worden bewaard en gebruikt om contact te kunnen houden met de cursist (bv.
informatie over lessen per mail of in een Whatsapp-groep, versturen nieuwsbrief).
Als de cursist wil dat deze persoonlijke gegevens na de cursus verwijderd worden,
dient de cursist dat schriftelijk kenbaar te maken.
Afmelden van de nieuwsbrief is mogelijk bij elke nieuwsbrief.

Contactgegevens:
Deventer Padel Academie / Deventer Padel
St. Olafstraat 5B
7418 CG Deventer
Tel: 06 14041211
Mail: info@deventerpadel.nl

