
ALGEMENE VOORWAARDEN PADEL BRABANT
alles over de padeltrainingen, het lesgeld en de aanmeldprocedure

1. Aanmeldprocedure en lesgeld
1.1. Deelname aan de trainingen is enkel mogelijk na inschrijving via padel-brabant.nl

1.2. Aanmeldingen waarbij niet akkoord is gegaan met deze algemene voorwaarden, worden niet in

behandeling genomen.

1.3. Aanmelding voor trainingen is op eigen risico.

1.4. Terugtrekken van de inschrijving kan tot de inschrijvingsperiode sluit. Bij terugtrekken na de

inschrijfperiode, is de cursist verplicht het lesgeld te betalen. Restitutie van het lesgeld is dan niet

mogelijk.

1.5. Indien een cursist tussentijds stopt met de trainingen, dan is restitutie van het lesgeld niet mogelijk.

1.6. Indien de cursist niet voor de trainingen wordt ingedeeld, is de cursist geen lesgeld verschuldigd.

1.7. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk ingeval van ziekte, blessure(s), verhuizing, of ingeval van

andere oorzaken die liggen binnen de risicosfeer van de cursist.

1.8. Cursisten dienen het lesgeld te hebben voldaan via iDEAL, uiterlijk 1 week nadat de eerste les heeft

plaatsgevonden.

1.9. Indien niet tijdig wordt betaald zoals bedoeld in art. 1.8, dan volgt een herinnering. Bij de tweede

herinnering, wordt een bedrag van €7,50 aan administratiekosten bovenop het lesgeld gerekend, en

bij de derde herinnering €15,00. Hierna wordt het dossier bij een incassobureau neergelegd.

1.10. Voor deelname aan de trainingen, is lidmaatschap bij de volgende verenigingen verplicht:

● TPC Metzpoint.

● TPC Eindhoven Noord.

● Sla Raak Oisterwijk Tennis & Padel.

● T.V. De Hambaken.

● T.V. De Witte Schare.

● T.V. Loon op Zand.

● T.V. Schuytgraaf.

● T.V. De Hellekens (voor jeugd is lidmaatschap tijdens de eerste cursus niet verplicht).

● TPC Espendonk (jeugd hoeft geen lid te zijn van de vereniging om deel te nemen).

● LTV Berlicum

● LTV de Merletten

● TOS Bergeijk

1.11. Voor deelname aan trainingen, is lidmaatschap bij de volgende verenigingen niet verplicht maar

worden wel de volgende kosten in rekening gebracht:

● T.V. De Vlijmd (€5,- per les extra voor baanhuur, dit kan één cursus).

● LTC Uden (€5,- per les extra voor baanhuur).

● Tennis-en Padelvereniging Steensel (€5,- per les extra voor baanhuur. Voor jeugd worden er

geen extra kosten in rekening gebracht.)

● Plaza Padel Waalwijk (afwijkende tarieven omdat dit een indoor locatie is, zie hiervoor de

informatie op onze website).

2. De trainingen

2.1. Een lesuur duurt 60 minuten, waarvan 10 minuten pauze voor de trainer/trainster. Cursisten kunnen

deze tijd gebruiken om een warming-up te doen.

2.2. Padel Brabant verzorgt de indeling van de trainingsgroepen en wijst een trainer toe aan de

trainingsgroepen.

http://www.padel-brabant.nl


2.3. Padel Brabant probeert zoveel mogelijk om met groepen van gelijk niveau te trainen. Indien de

indeling na de eerste training niet naar wens van Padel Brabant blijkt te zijn, dan heeft zij het recht

om de indeling na de start van de trainingen aan te passen.

2.4. Op officiële feestdagen (1e en 2e Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, Bevrijdingsdag, 1e

Pinksterdag, 2e Pinksterdag en 1e en 2e Kerstdag) en tijdens de basisschoolvakanties wordt er in

principe geen training gegeven. De vakanties kunnen wel worden aangewend voor eventuele

inhaaltrainingen.

2.5. Indien trainingen vanwege slechte weersomstandigheden of vanwege defecte banen geen doorgang

kunnen vinden, geldt dat de eerste training die uitvalt, wordt ingehaald. De tweede training die

uitvalt, vervalt. De derde training wordt weer ingehaald, etc. Deze inhaaltrainingen worden gepland

na de laatste reguliere training van de cursus of op een ander tijdstip in overleg met de cursisten.

Mochten er onverhoopt vanwege uitzonderlijke omstandigheden veel trainingen uitvallen, dan kan

Padel Brabant besluiten om een clinic te geven voor alle cursisten die nog (een) training(en) mogen

inhalen.

2.6. Of de training bij slecht weer of andere bijzondere omstandigheden doorgaat, wordt door de trainer

bepaald. Neem eventueel contact op met Padel Brabant via 06-57965434 indien de trainer niet

bereikbaar is.

2.7. Als een training eenmaal is begonnen, dan wordt deze niet ingehaald.

2.8. Ingeval van lesuitval door ziekte van de trainer, wordt de training op een later moment ingehaald.

2.9. Ingeval van ziekte, een blessure of een andere oorzaak die in de risicosfeer van de cursist ligt, bestaat

er in principe geen mogelijkheid tot het inhalen van een training in een andere groep of op een ander

tijdstip, tenzij Padel Brabant hiertoe een mogelijkheid heeft.

2.10. Bij minder (dan 4) deelnemers per training kan in overleg het lesgeld en/of aantal trainingen naar rato

worden aangepast.

2.11. Padel Brabant geeft de mogelijkheid om maximaal één gemiste training in te halen, mits er ruimte is

in een geschikte trainingsgroep. Is er geen ruimte in een andere geschikte trainingsgroep, dan kan de

training niet worden ingehaald. De voorwaarden voor een inhaal training zijn:

● De cursist volgt een cursusreeks van 6 trainingen of meer.

● De cursist heeft zich ten minste 24 uur van tevoren afgemeld voor de training waarbij hij niet

aanwezig kon zijn.

● Er is een plek vrij in een trainingsgroep van hetzelfde niveau.

● De gemiste training kan enkel worden ingehaald binnen dezelfde cursusreeks. Daarna vervalt

deze.

3. Aansprakelijkheid

3.1 Padel Brabant en de daaraan verbonden trainers zijn tijdens de trainingen niet aansprakelijk jegens de

cursisten voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade.

3.2 Padel Brabant en de daaraan verbonden trainers zijn tijdens de trainingen jegens de cursisten niet

aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging van goederen van cursisten.

3.3 De website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, waarbij Padel Brabant streeft

naar het geven van correcte en actuele informatie. Aan de informatie op de website kunnen geen rechten

worden ontleend. Als je vragen heeft over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op. Padel

Brabant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met de informatie op deze

website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen. Padel Brabant is eveneens niet

verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of andere websites die verwijzen

naar deze website.



4. Privacy

4.1 Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, stemt de cursist in met de verwerking van

persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

4.2 Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, stemt de ouder van de (minderjarige) cursist in met

het verwerken van diens persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

4.3 Padel Brabant heeft een Privacyverklaring opgesteld waarin de grondslag voor de verwerking van

persoonsgegevens en andere privacy-voorwaarden staan vermeld. De Privacyverklaring is te raadplegen op:

https://www.padel-brabant.nl/inc/media/inhoud/downloads/2021-privacyverklaring-padel-brabant-2.pdf

Deze voorwaarden zijn op 4 juli 2022 voor het laatst gewijzigd.

Padel Brabant

Derde Morgendreef 19

5233 NJ ‘s-Hertogenbosch

info@padel-brabant.nl

06-57965434

KVK: 72324740

BTW: 859073191B01
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