WINTER 2021 - 2022

WINTERKAART (vrijspelen)

Winterkaart 2021-2022
(Winterseizoen 1 oktober 2021 tot 15 maart 2022)

Klik hier om meteen in te schrijven
Wilt u in de winter buiten tennissen? Dan is de winterkaart iets voor u!
Met een winterkaart kunt u buiten tennissen in de periode van 1 oktober 2021 tot 15 maart 2022 op de
buitenbanen (allen verlicht) van Sportcentrum Leeuwenbergh.
U kunt kiezen voor een losse winterkaart of voor een winterkaart in combinatie met tennislessen. Mocht u
dat laatste willen, klik dan hier.
Speeltijden
Van maandag t/m vrijdag kan er gespeeld worden op de buitenbanen van 09.00 tot 22.30 uur en
in het weekend van 09.00 tot 17.00 uur.

Hieronder vind u de prijzen van de verschillende soorten winterkaarten:

WINTERKAART 2021-2022 zijn:

All-In kaart

Senior

Junior

16-18jr+student**

€ 130,-

€ 95,-

€ 100,-

Tennissen op maandag t/m vrijdag van 09.00-22.30 uur & zaterdag/zondag van 09.00-17.00 uur
Dag/Weekend

€ 105,-

€ 75,-

€ 75,-

Tennissen op maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur & zaterdag/zondag van 09.00-17.00 uur
Dagkaart

€ 90,-

Tennissen op maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur

* Alle genoemde prijzen zijn per persoon
** De peildatum voor de leeftijdsgrens is 1 april 2021; studenten tot max. 27 jaar

De winterkaart is alleen geldig voor de buitenbanen, dus niet voor de ballonhal.
Ook in de winter is het verplicht om af te hangen middels het afhangsysteem in het clubhuis of het online
afhangsysteem.
U kunt zich online inschrijven voor een winterkaart via www.tennisinstituuttik.nl waarbij u akkoord gaat
met de Algemene Regels winter 2021-2022.
Let op: Anders dan voorgaande jaren ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving in uw mailbox. Indien
u geen inschrijfbevestiging heeft ontvangen (check hierbij eventueel uw spambox) stuur dan een email naar
info@sportcentrumleeuwenbergh.nl zodat wij kunnen controleren of uw inschrijving wel bij ons is binnen
gekomen. Na ontvangst van de factuur dient u de betaling binnen 2 weken aan ons over te maken. Na
ontvangst van uw betaling wordt uw winterkaart geactiveerd. Indien u nog geen winterkaart heeft, kunt u
deze na betaling ophalen bij de bar.

Algemene Regels winter 2021-2022
(Winterseizoen 1 oktober 2021 tot 15 maart 2022)
Voor alle communicatie met betrekking tot de tennislessen
kunt u een mail sturen naar: info@sportcentrumleeuwenbergh.nl
• Het winterseizoen loopt van 1 oktober 2021 tot 15 maart 2022.
• De lessen beginnen in de week van maandag 11 oktober. Op uiterlijk vrijdag 8 oktober
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

ontvangt u een e-mail met de lesindeling.
In verband met Corona kunnen data verschuiven.
De lessen worden uitsluitend gegeven door gediplomeerde leraren, verbonden aan Tennisinstituut T.I.K.
De lessen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar.
De indeling geschiedt door de trainers op basis van niveau, motivatie, leeftijd, groepsstructuur en
beschikbaarheid.
Tennisinstituut TIK kan gedurende een cursus mutaties toepassen in belang van de pupil of lesgroep.
Eén lesuur voor volwassenen duurt 50 minuten. Voor kinderen die in categorie Blauw, Rood en Oranje
spelen duurt een lesuur 60 minuten. Voor kinderen in de categorie Groen duurt een les 75 minuten. Voor
jeugdlessen met de gele bal duren de lessen 60 minuten.
De lessen worden gegeven van maandag t/m vrijdag tussen 15.30 en 22.00 uur (Categorie Blauw/Rood
en Oranje tot 18:00 uur) en op zaterdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur. Alleen op woensdag zal er vanaf
13.00 uur les worden gegeven.
De lessen voor de categorie 50+Tennis zullen overdag plaatsvinden.
Bij ziekte of blessure wordt geen restitutie van (een deel van) het lesgeld verleend.
In onderstaande (vakantie)weken wordt er geen les gegeven:
Herfstvakantie
18-10-2021 t/m 24-10-2021 week 42
Kerstvakantie
24-12-2021 t/m 09-01-2022 week 52 en 1
Voorjaarsvakantie
28-02-2022 t/m 06-03-2022 week 9
Sportcentrum Leeuwenbergh behoudt zich het recht voor de landelijk vastgestelde vakantiedata per regio
te volgen.
Inschrijving voor lessen geschiedt alleen middels online inschrijving via www.tennisinstituuttik.nl. De
inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst en sluit als de maximumcapaciteit is bereikt.
De inschrijving geldt als bindend; het volledige bedrag wordt dan in rekening gebracht. Zonder
inschrijving wordt een aanvraag niet behandeld.

• Betaling van het cursusgeld dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden overgemaakt
op IBAN NL20RABO 0300385803 ten name van Sportcentrum Leeuwenbergh te Den Haag.
Eventuele gespreide betaling is alleen mogelijk na overleg met de administratie van Sportcentrum
Leeuwenbergh op tel.nr. 070-3999400.
LET OP! Bij de tweede herinneringsnota worden € 7,50 administratiekosten in rekening
gebracht. Bij de daar opvolgende aanmaningsnota bedragen deze kosten € 25,- extra.
Indien laatstgenoemde nota niet binnen 5 dagen is betaald wordt de vordering uit handen
gegeven aan het incassobureau.

• Na verwerking van uw betaling kunt u uw winterkaart afhalen bij de bar, dit geldt uiteraard niet voor
jaarleden van LTC Leeuwenbergh.

• Het winterlesseizoen bestaat uit 18 weken. Voor outdoor-cursussen voor de volwassenen worden er in
•
•
•
•
•

deze periode 15 lessen gegeven met een garantie voor 14 lessen. De indoorcursussen betreffen 18
lessen.
Bij de lessen behoudt Tennisinstituut T.I.K. zich het recht voor om lesaanvragen niet te honoreren bij
onvolledige groepen of bij een niet passend baan- of lerarenrooster.
Tevens is Tennisinstituut T.I.K. gerechtigd om een alternatieve lestijd aan te bieden of zonder opgaaf van
reden deelnemers te weigeren.
Indien u niet beschikt over een geldige winterkaart is het verboden gebruik te maken van de tennisbanen.
U kunt hiervoor een boete van € 25,- krijgen. Met uw winterkaart bent u verplicht af te hangen via het
elektronische afhangsysteem.
Bij uw online inschrijving bent u tevens op de hoogte van onze Algemene Regels en ons Privacyreglement
en zijn te vinden op onze website www.tennisinstituuttik.nl.
Het sportcentrum is gesloten van 24-12-2021 12 uur t/m 01-01-2022.

