
 

 
 
 

 

 

 

LESREGLEMENT SELECTIE 
2022-2023 

 

Amjoy Tennis (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. 

 

Lessen 

1. Het seizoen beslaat de periode 12 september 2022 t/m 14 juli 2023 (m.u.v. schoolvakanties en 

feestdagen). 

2. Elke leerling moet zich voor de training aanmelden via een online inschrijfformulier 

(https://amjoy.plannedtennis.nl/inschrijven). 

3. Voor de definitieve bekendmaking van de groepsindelingen krijgt men geen inzage in de 

inschrijvingen/groepsindelingen. AMJOY streeft ernaar de groepen zo homogeen mogelijk qua 

leeftijd en niveau in te delen. 

4. Als door slecht weer geen training mogelijk is, dan wordt 45 minuten theorieles of 

conditietraining gegeven. Mocht de training in zijn geheel niet doorgaan, dan zal AMJOY de 

training inhalen, met een maximum van 2 inhaallessen. 

5. In het geval van een inhaalles bestaat de mogelijkheid dat de les op een ander trainingsmoment 

ingeroosterd wordt dan u gewend bent. 

6. Bij blessures zal AMJOY in overleg trachten lessen in te halen, maar zij is daartoe niet verplicht. 

7. Als het tijdens de les onwerkbaar wordt (regen, onweer of onbespeelbare banen) wordt deze als 

gegeven beschouwd. 

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. De geldende Corona-richtlijnen van de tennislocatie, RIVM en KNLTB worden bij de training 

nageleefd. Bij veranderende richtlijnen zet AMJOY zich maximaal in om binnen alle mogelijkheden 

te blijven trainen. De tarieven blijven onveranderd. 

11. Bij inschrijving voor de training ga je akkoord met elke professionele tennisleraar die door AMJOY 

wordt ingezet. Dit geldt ook in geval van ziekte van de vaste leraar of bij wisselingen. 

12. Is de trainer om wat voor reden verhinderd dan wordt ten alle tijden eerst bekeken of deze 

training ingevuld kan worden door een andere trainer. Lukt dat niet dan wordt deze training 

ingehaald. 

13. De trainer kan een door hem/haar te geven training niet overdragen aan een derde zonder 

voorafgaande toestemming van AMJOY. 

14. 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. 

15. 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. 

16. Train je 2x of meer per week bij David Lloyd (DL), dien je lid te zijn van de club. Te regelen via de 

receptie van DL. 

17. AMJOY geeft op meerdere locaties training. De indeling wordt tijdig gecommuniceerd. 

18. Het volgen van training geschiedt op eigen risico. AMJOY is niet aansprakelijk voor ongevallen of 

schade welke tijdens de lessen ontstaan. 

https://amjoy.plannedtennis.nl/inschrijven


 

 
 
 

 

 

 

 

Begeleiding 

19. Voor begeleiding van nationale toernooien bieden we pakketten aan (brons/zilver/goud). Deze 

pakketten worden aan het begin van het seizoen bepaald. De algemene voorwaarden voor de 

begeleidingspakketten vind je in de voorwaarden van het begeleidingspakket op onze website. 

• Brons / Klein: 5 – 7 wedstrijden (€ 368) 

• Zilver / Basis: 12 – 16 wedstrijden (€ 735) 

• Goud / Uitgebreid: 17 – 22 wedstrijden (€ 867) 

20. Dubbelweekenden worden niet begeleid. 

21. Begeleiding van Tennis Europe en ITF toernooien in het buitenland kost € 200,- per dag gedeeld 

door het aantal deelnemers aan het betreffende toernooi met een minimaal bedrag van € 50 per 

deelnemer per dag. Reis- en verblijfkosten voor de coach komen ten koste van de deelnemers. 

Ook deze kosten worden gedeeld door het aantal deelnemers. Kosten voor eten, tickets etc. zijn 

voor eigen rekening. 

 

Betaling 

22. Door inschrijving verbindt de leerling zich aan trainingen voor het gehele seizoen. Zodra de 

inschrijving is bevestigd, moet in alle gevallen het lesgeld worden voldaan. 

23. Er wordt geen trainingsgeld terugbetaald in geval van blessures, ziekte e.d.. In overleg AMJOY 

probeert men een passende oplossing te vinden door middel van het inhalen bij een andere 

trainingsgroep. 

24. Betalingen van de trainingen geschieden voor aanvang van de cursus. Er kan betaald worden via 

iDeal of per automatische incasso (eenmalig of maandelijks). De wijze van betaling kan bij het 

inschrijven zelf worden bepaald. 

25. Bij tussentijdse beëindiging blijft het totale lesgeld van het betreffende seizoen verschuldigd. 

 

Overig 

26. In alle niet genoemde situaties zullen partijen in onderling overleg tot een oplossing komen. 

AMJOY streeft naar een langdurige samenwerking. 

 


