
GSTSA   vzw   ALGEMENE   LESVOORWAARDEN   (ui�reksel   H.R.)   
  

GRAND  SLAM  TIENEN  TENNISSCHOOL  vzw  (GSTSA)  werkt  integraal  samen  met  TC  GRAND  SLAM  TIENEN  vzw                 
en  Sportcentrum  GS/CAVERMA  NV  en  regelt  als  autonome  vzw  en  exclusief  op  Sportcentrum  GS  alle  groeps-                  
én  private  tennislessen,  tenniskampen,  screeningen,…   en  bepaalt  zelf  alle  groepssamenstellingen  en  de              
toegewezen   trainers.    

  
Uitsluitend  door  GSTSA  georganiseerde  lessen,…  zijn  toegelaten  op  het  centrum.  Er  zijn  geen  groepslessen                
op  feestdagen,  �jdens  schoolvakan�es  en  club  organisa�es  (tornooien,  interclubs,…)  behoudens  andere             
voorafgaandelijke  mededelingen.  Huidige  les  volgers-leden  genieten  voorrang  bij  inschrijving.  De  meeste             
GSTSA-organisa�es  zijn  ook  toegankelijk  voor  niet-leden.  Om  deel  te  nemen  aan  clubs  organisa�es  en                
officiële   tenniscompe��es   dien   je   lid   te   zijn   van   de   club   TC   GRAND   SLAM   TIENEN   vzw.     

  
Alle  financiële  verrich�ngen  door  deelnemers  aan  groepslessen,  tenniskampen,…  worden  betaald  op  de              
bankrekening  van  GSTSA  voor  aanvang  van  de  reeks.  De  inschrijving  van  nieuwe  les/kamp  volgers  wordt                 
geregistreerd  na  ontvangst  van  een  meegedeeld  te  betalen  voorschot,  dat  niet  terugvorderbaar  is  bij                
annula�e  door  de  kandidaat.  Na  bekendmaking  van  het  les/kamp  of  organisa�eschema  kan  niet  meer                
geannuleerd  worden  en  is  het  volledige  lesgeld,  verzekering,…  defini�ef  verschuldigd.  Vanaf  twee  les               
volgende  gezinsleden  of  voor  bedragen  van  meer  dan  €750  per  gezin  is  gespreide  betaling  van  het                  
les/kampgeld  voor  dezelfde  organisa�e  mogelijk  op  aanvraag.  Bij  onvolledige  of  niet-betaling  binnen  de               
vooropgestelde   termijn   kan   toegang   tot   de   lessen,   kampen,…   geweigerd   worden.     

  
Afwezigheden  (ziekte,  kwetsuur,  andere  redenen)  van  en  door  leerlingen  worden  niet  terugbetaald  noch               
ingehaald.  Overmacht  voor  GSTSA,  ongeacht  de  aard,  duur  en  oorzaak,  wordt  noch  vergoed,  noch  ingehaald                 
tenzij   GSTSA   dit   autonoom   beslist.   

  
Voor   private  lessen  gebeurt  de   verplichte  terreinreserva�e  op  naam  van  en  door  GSTSA.  Het  lesgeld  en  de                   
terreinhuur  worden  betaald  aan  de  GSTSA  na  ontvangst  van  de   les  factuur .  Betalingen  gebeuren  nooit  aan  de                   
trainers!   

  
Elke  deelnemer  dient  te  beschikken  over  een   geldige  Tennis  Vlaanderen-aanslui�ng  tot  31/03/2022  (GSTSA               
zorgt  voor  deze  aanslui�ng  via  TC  GRAND  SLAM  TIENEN  vzw)  :  geboren  in  °2013  of  later  :   €  7,07  ;  geboren                       
tussen   °2003   en   °2012    :   €   10,75    ;    geboren   in   °2002   of   vroeger    :   €   16,38 .   

  
De  les/kamp  volgers  hebben  een  eigen  tennisracket  ;  er  zijn   gra�s  tennisrackets  in  bruikleen.                 
Tennisschoenen    en   spor�eve   kledij   zijn   een   must.   

  
GSTSA  en  zijn  trainers  zijn  niet  verantwoordelijk  voor  gebeurlijke  ongevallen/kwetsuren,  verlies  of              
beschadiging  van  materiaal,  overmacht.  GSTSA  kan  autonoom  of  in  samenspraak  met  TC  Grand  Slam  Tienen                 
en    Sportcentrum   GS/CAVERMA   NV   alle   maatregelen   nemen   voor   het   vlot   verloop   van    al   haar   organisa�es.     

  
GSTSA  kan  soeverein  en  binnen  het  we�elijk  kader  alle  beslissingen  nemen  die  niet  voorzien  zijn  in  het                   
reglement.   

  
Het   volledige   huishoudelijk   reglement   GSTSA    is   van   toepassing.   

  
Uw   persoonlijke   gegevens   worden   opgeslagen   in   het   club   bestand   en   worden   uitsluitend   gebruikt   
voor   administratieve   doeleinden.    U   hebt   recht   op   toegang   tot   uw   persoonlijke   gegevens   (wet   op   

privacy    GDPR,   2018)   
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