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• Een groepsles padel bestaat uit 4 lessen. De resterende 5e week is bedoeld voor 1 keer 
uitloop indien er een les vanwege weersomstandigheden niet door kon gaan.   
• Mocht er geen uitloop van de lessen zijn dan is de 5e week (bij 4 lessen) bedoelt om vrij te 
spelen. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht. 
• Een privé/duo les is af te spreken per 5, 10 lessen, maar ook per les. 
• Een lesuur van 60 min. bestaat uit 50 min. les en 10 min. Vrijspelen. 
• Inschrijven voor padel lessen gaat via het systeem Baanreserveren.nl 
• De financiële afwikkeling van de padel lessen zullen via BASIC-tennis-Padel lopen.    
• Indien je het lesgeld niet voor de eerste les hebt voldaan, heeft BASIC-tennis-Padel het 
recht je de toegang tot de les te ontzeggen. Bij in gebreke blijven van je betaling zullen wij bij 
de eerste maal €20,- administratiekosten in rekening brengen, bij de volgende aanmaning 
komt daar €25,- bij, daarna geven wij het in handen van derden. 
• Bij minder deelnemers per les kan in overleg het lesgeld naar rato aangepast worden. 
• We houden zoveel mogelijk rekening met opmerkingen en wensen, als er te weinig of te 
veel inschrijvingen zijn zal hiervan worden afgeweken. 
• Er zijn géén mogelijkheden om een gemiste les in te halen. Mocht er een les vanwege 
weersomstandigheden niet gespeeld zijn, dan kan er 1 les worden aansluitend aan de 
voorgaande lessen.  
• Je kunt je tot maximaal 3 weken voor aanvang van de cursus terugtrekken. Dit dient 
schriftelijk of per e-mail te gebeuren, met opgaaf van reden. 
• Bij voortijdig afbreken van de cursus is restitutie van het lesgeld niet mogelijk. 
• BASIC-tennis-Padel is niet aansprakelijk voor ongevallen en/of schade die is ontstaan 
tijdens de lessen. 
• Onder schade wordt ook overmacht verstaan. D.w.z. een niet-toereikbare tekortkoming 
zoals, maar niet beperkt tot; oorlog, oproer, mobilisatie, binnen – buitenlandse onlusten, 
overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie of dreiging van deze e.d. 
omstandigheden., bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen, 
epidemieën, pandemieën, weersomstandigheden e.d. en overige zwaarwegende redenen 
aan de kant van BASIC-tennis-Padel. 
• De trainer/trainster beoordeelt of een training wel of geen doorgang kan vinden. De les 
gaat altijd door, tenzij er op de website anders vermeld staat. 
• Eenmaal aangevangen lessen worden nooit ingehaald. Lessen die uitvallen door 
ziekte/afwezigheid van een leraar worden altijd ingehaald. 
• Bij regen of onwerkbaar weer worden er bij 4 lesweken maximaal 1 les ingehaald. 
• Alle lesprijzen zijn onder voorbehoud van zetfouten. 
 
 


