
 

Lesreglement 

Artikel 1 - inschrijving 

• Inschrijving kan per losse les of in een reeks 
• De lessen zijn ingericht voor volwassenen van 18 jaar en ouder 
• Lessen worden gegeven aan groepen van maximaal 4 personen 
• Aanmelden voor de lessen kan met een eigen groep tot 4 personen. Mocht de groep 

van de aanmelder groter zijn dan 4 personen kan Padelclub DunaMar in overleg een 
ander voorstel doen 

 

Artikel 2 – planning 

• Onder een lesuur wordt verstaan een tijdseenheid van 60 minuten 
• De lessen worden op zaterdag ingepland tussen 10.00 uur en 17.00 uur, waarbij de 

laatste les eindigt om 17.00 uur 
• Er wordt lesgegeven op zaterdagen. Ook in de winter 

• Lessen worden per e-mail afgesproken en/of bevestigd 

 

Artikel 3 - trainers 

• Toewijzing van een trainer is voorbehouden aan de directie en medewerkers van 

Padelclub DunaMar 
• De (meeste) trainers bij Padelclub DunaMar komen uit Spanje en houden Engels als 

voertaal 

 

Artikel 4 - tarief 

• Het standaardtarief is € 25,-- per persoon per uur voor een groepsles 

• Het standaardtarief is € 100,-- per persoon per uur per privéles 
• In het lestarief is verwerkt: trainer, baanhuur, gebruik van padelracket en gebruik van 

padelballen 

 

Artikel 5 - facturering 

• Bij inschrijving voor een les maakt Padelclub DunaMar een account aan voor de 
speler in het reserveringssysteem op dunamar.baanhuur.nl  

• Facturen worden vooraf, per e-mail verzonden via het account in het 
reserveringssysteem 

• Spelers dragen zorg voor de juistheid van de gegevens in het account 
• Padelclub DunaMar gaat volgens de AVG-wet zorgvuldig met uw gegevens om. 

Gegevens zullen niet gedeeld worden met derden 



 

Artikel 6 - betalingsverplichting en annuleren 

• Door acceptatie van de lesdatum en tijd/lesdata en tijden gaat men een 

betalingsverplichting aan, ook al maakt men geen gebruik van het recht op deelname 
aan de les of lessenreeks. 

• Voor annulering van een les geldt de volgende regeling: 
 

Tot en met voorgaande dinsdag 00.00 uur Kosteloos 
Tussen voorgaande dinsdag 00.00 uur en 
donderdag 12.00 uur 

50% van het lesgeld 

Na voorgaande donderdag 12.00 uur 100% van het lesgeld 

• Speler mag in geval van verhindering tot het tijdstip van de ingeplande les een 

vervangende speler (van hetzelfde speelniveau) aanmelden voor de les 
• In geval van blessures, ziekte, verhuizing etc. volgt geen restitutie van het lesgeld of 

een deel daarvan anders dan volgens bovenstaande overzicht 
• Afwezigheid van de speler bij de ingeplande les ontslaat speler niet van de 

betalingsverplichting 

 

Artikel 7 - regen 

• Bij ziekte of afwezigheid van de trainer zal de training: 1. worden verzorgd door een 
vervangende trainer. 2. op een, in overleg te bepalen, later tijdstip worden ingehaald 

• Bij slecht weer/regen/onweer kan Padelclub DunaMar de lessen annuleren. Spelers 
worden hierover per e-mail en/of whatsapp geïnformeerd. Padelclub DunaMar zorgt 

voor een inhaalmogelijkheid. Is de les gestart en worden de weersomstandigheden te 
heftig ná 15 minuten na de start van de les dan is aan de speler geen restitutie 
verschuldigd 

 

Artikel 8 - huisregels 

• Je speelt bij Padelclub DunaMar geheel op eigen risico. Directie en medewerkers van 

Padelclub DunaMar zijn niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en 
eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van 

goederen van spelers 
• Het dragen van juwelen en elektronische items is verboden tijdens het padel spelen 

• Op padelbanen wordt alleen padel gespeeld; andere sporten zijn niet toegestaan 
• Op de padelbanen is geschikte kleding en schoeisel (visgraatzool of tennisschoenen 

voor gravel) verplicht 
• Het terrein van Padelclub DunaMar is alleen toegankelijk voor een les, om padel te 

spelen of te kijken 
• Een warming-up wordt zeker aangeraden 

 


