Indien je een speler inschrijft voor een voorspeeldag zijn de ‘algemene voorwaarden
voorspeeldag’ van toepassing.
Indien je inschrijft als tennis- of padelleraar zijn onderstaande algemene voorwaarden
van toepassing.

ALGEMENE VOORWAARDEN OPLEIDINGEN
OPLEIDINGSREGLEMENT KNLTB – mei 2020
1. Begripsomschrijvingen
I.

KNLTB:

De Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond
II.
Deelnemer:
Degene die zich na invulling en digitale verzending van het inschrijfformulier heeft ingeschreven
voor een Opleidingsactiviteit.
III.
Opleidingsactiviteit:
Opleidingen, modulen, cursussen, workshops, trainingen, bijscholingen, etc. welke door of in
verband met de KNLTB worden verzorgd.
IV.
Startdatum:
De eerste bijeenkomst van een Opleidingsactiviteit, waarvan de datum bij de inschrijfbevestiging
aan de Deelnemer is medegedeeld.
V.
Proeve van Bekwaamheid:
Afsluitende toetsing in een realistische context, waarmee wordt vastgesteld of de Deelnemer de
beroepskwalificaties in voldoende mate beheerst en geïntegreerd weet toe te passen.
VI.
Certificaat:
Schriftelijk bewijs dat een Deelnemer ontvangt wanneer hij de Proeve van Bekwaamheid positief
heeft afgelegd.

2.

Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, opdrachten
aan en overeenkomsten met de KNLTB betreffende deelname aan een
Opleidingsactiviteit.
2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend mogelijk na schriftelijke
bevestiging daarvan door de KNLTB.

3.

Inschrijving en totstandkoming van de overeenkomst

1. Inschrijving voor opleidingsactiviteit kan uitsluitend digitaal via de cursuszoeker op de
website van de KNLTB: Cursuszoeker of via de KNLTB Leraren App. KNLTB Leraren App
2. Inschrijving voor opleidingen kan uitsluitend via: Opleidingen
3. Indien de Deelnemer jonger is dan 18 jaar, dient de wettelijk vertegenwoordiger het
inschrijfformulier mede te ondertekenen.
4. De overeenkomst tussen de KNLTB en de Deelnemer betreffende deelname aan een
Opleidingsactiviteit komt na inschrijving door de Deelnemer tot stand door de digitale
bevestiging van de inschrijving door de KNLTB.
5. De Deelnemer is gehouden iedere wijziging in de persoonlijke gegevens schriftelijk aan
de tennisvereniging, waarvan de Deelnemer lid is, door te geven.

4. Prijzen
1.

De deelnemer heeft 14 dagen bedenktijd na inschrijving door de Deelnemer en digitale
bevestiging van de inschrijving door de KNLTB.

2.

De prijzen voor de opleidingsactiviteiten staan vermeld digitaal via de cursuszoeker op
de website van de KNLTB: Cursuszoeker & Opleidingen

3.

De gepubliceerde prijzen als hiervoor bedoeld zijn bindend en inclusief omzetbelasting
studiemateriaal (tenzij anders vermeld), doch exclusief examengeld. De betaling van het
examengeld is het totaalbedrag voor de verschillende, afrondende examens. Onder
geen voorwaarde vindt er restitutie van gelden plaats.
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5. Betaling en incassokosten
1. Betaling van de prijs van de Opleidingsactiviteit door de Deelnemer dient op de door de
KNLTB aangegeven wijze plaats te vinden.
2. Bij niet of niet tijdige betaling is de Deelnemer in verzuim. Deelnemer is vanaf het moment
dat hij in verzuim is de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag.
3. Bij achterwege blijven van tijdige betaling staat het de KNLTB vrij de vordering ter incasso
uit handen te geven. In dat geval komen zowel alle gerechtelijke als buitengerechtelijke
kosten ten laste van de Deelnemer. Daaronder zijn in ieder geval begrepen de kosten van
incassobureaus, advocaten en deurwaarders.
4. De KNLTB mag Deelnemers, die niet aan de overeengekomen financiële verplichtingen
voldoen, van (verder) onderwijs uitsluiten. In dat geval is zonder uitzondering het
verschuldigde bedrag in zijn geheel opeisbaar.
5. In geval van schorsing, ontzegging van de toegang of verwijdering van de opleiding blijft
de verplichting tot betalen onverminderd bestaan. Ook in dit geval is het verschuldigde
bedrag opeisbaar.

6. Annulering door de Deelnemer
1. Indien de Opleidingsactiviteit door de Deelnemer wordt geannuleerd geldt de volgende
annuleringsregeling:
i.

Annulering van een Opleidingsactiviteit kan uitsluitend geschieden via een e-mail op het
volgende e-mailadres: tennisleraren@knltb.nl ; of padelleraren@knltb.nl

ii.

Annulering tot 30 dagen voor de Startdatum van de Opleidingsactiviteit is kosteloos;

iii.

Bij annulering binnen 30 dagen voor de Startdatum wordt de volledige prijs van de
Opleidingsactiviteit, waaronder alle door de KNLTB gemaakte kosten, zoals
administratiekosten, eventuele materiaalkosten, kosten van de workshop(s), eventuele
kosten van een adviesgesprek dan wel leercoachbegeleiding en reserveringskosten, in
rekening gebracht.

7. Tussentijdse beëindiging door Deelnemer
1. De Deelnemer kan deze overeenkomst te allen tijde opzeggen. Tussentijdse beëindiging
door de Deelnemer leidt niet tot restitutie van het lesgeld (al dan niet inclusief
materiaalkosten) of het vervallen van de betaalplicht daarvan.
2. Tussentijdse beëindiging van de Opleidingsactiviteit kan uitsluitend via het e-mailadres
als vermeld in artikel 6 lid 1 sub i. worden gemeld.
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8. Annulering en weigering door de KNLTB
1. De KNLTB is gerechtigd tot twee werkdagen voor de Startdatum een Opleidingsactiviteit
te annuleren, indien daartoe voor de KNLTB voldoende gegronde reden aanwezig is.
2. In geval van overmacht stelt de KNLTB Deelnemer daarvan, onmiddellijk nadat de
omstandigheid die overmacht oplevert zich heeft voorgedaan, in kennis. Alsdan is de
KNLTB bevoegd te kiezen tussen:
i.

Uitstel van en/of vervangende data voor de Opleidingsactiviteit; of

ii.

Indien de Opleidingsactiviteit, naar de mening van de KNLTB als gevolg van
blijvende overmacht, definitief geen doorgang kan vinden, de Opleidingsactiviteit
te staken, zonder tot vergoeding van schade en enige kosten aan de Deelnemer
gehouden te zijn.

3. De KNLTB is gerechtigd een Deelnemer om haar moverende redenen te weigeren.
4. In de hiervoor genoemde gevallen heeft de Deelnemer - indien van toepassing - recht op
terugbetaling van het reeds betaalde bedrag.
9. Lestijden en plaats
1. De KNLTB behoudt zich het recht voor om ten aanzien van (een gedeelte van) de
Opleidingsactiviteit organisatorische (bijvoorbeeld een andere datum, locatie of tijd dan
oorspronkelijk is medegedeeld) en inhoudelijke (bijvoorbeeld lesmateriaal) wijzigingen
aan te brengen.

10. Certificaat/ bewijs van deelname
1. Indien een Opleidingsactiviteit afgesloten wordt met het toetsen van alle Proeve(n) van
Bekwaamheid, leidt dit bij een positieve beoordeling tot een diploma.
2. In andere gevallen dan hiervoor bedoeld, levert deelname aan één van de
Opleidingsactiviteiten en het maken van de bijbehorende (huiswerk)opdrachten geen
kwalificering op binnen de Kwalificatiestructuur Sport (KSS), maar draagt het bij aan de
(door)ontwikkeling van competenties uit de KSS en levert het een bewijs van deelname
op.

11. Intellectuele eigendom
1. Het auteursrecht op het door de KNLTB verstrekte studiemateriaal berust bij de KNLTB.
2. Niets uit het studiemateriaal mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei
wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere
manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de KNLTB.
3. De Deelnemer is niet gerechtigd het materiaal als bedoeld in lid 1 op enigerlei wijze aan
derden af te staan of in gebruik te geven.
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12. Aansprakelijkheid
1. De KNLTB sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor welke schade of ongeval dan
ook ontstaan tijdens de Opleidingsactiviteit van de KNLTB, zolang zich hiertegen geen
regels van dwingend recht verzetten.
2. De KNLTB is niet verantwoordelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van aan
Deelnemers toebehorende voorwerpen.
3. Alle schade door de Deelnemer toegebracht, hetzij moedwillig, hetzij door
onachtzaamheid, zal op kosten van de Deelnemer of zijn wettelijk vertegenwoordiger
worden hersteld.

13. Persoonsregistratie
1. De gegevens van de Deelnemer als opgegeven op het inschrijfformulier worden
geregistreerd en opgenomen in een digitaal bestand bij de KNLTB.
2. De in het vorige lid bedoelde gegevens worden, met uitzondering van de betreffende
sportbond, niet ter beschikking gesteld aan derden zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de Deelnemer, tenzij dit in belang is voor het volgen van de
Opleidingsactiviteit. Bij het succesvol afleggen van een opleiding tot tennis- en/of
padelleraar zal de leraar opgenomen worden in het lerarenregister welke openbaar te
raadplegen is.
3. Het privacy statement van de KNLTB is van toepassing op de verwerking van deze
persoonsgegevens door de KNLTB. Het privacy statement is te vinden op Privacy
statement

14. Overige bepalingen
1. Voor zover één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn
of door de rechter vernietigd worden, behouden de overige bepalingen van deze
algemene voorwaarden hun rechtskracht. Partijen zullen over de nietige of vernietigde
bepaling(en) overleg voeren teneinde een vervangende regeling te treffen. De
vervangende regeling zal de strekking van deze algemene voorwaarden niet aantasten.
2. Op de overeenkomst tussen Deelnemer en de KNLTB is Nederlands recht van
toepassing.
3. Eventuele geschillen zullen, indien mogelijk, in eerste instantie via mediatie worden
beslecht.
4. Indien mediation niet leidt tot het gewenste resultaat kan het geschil worden voorgelegd
aan de bevoegde rechter te Utrecht.

5

15. Specifieke bepalingen voor de A-B-C tennis opleidingen & Padelopleiding
Op onderstaande bepalingen wordt door de leercoach toelichting gegeven bij
aanvang van de opleiding.
1. Wanneer een Deelnemer de opleiding voor het 2e jaar volgt, direct het jaar
daaropvolgend, blijven alle theorie toets cijfers die 7 of hoger zijn, staan. Lager dan een
7 moet herkanst worden.
2. Meer dan 3 keer afwezigheid betekent dat de opleiding gestaakt moet worden door de
Deelnemer, behalve wanneer de leercoach inschat dat er van bijzondere omstandigheid
sprake is. Echter en uiteraard, wanneer de Deelnemer ondanks de bijzonderheid, veel
meer gaat missen, houdt de opleiding alsnog op. Er zal om deze reden geen restitutie
plaatsvinden van de cursus gelden. (tennis)
3. Na 13 weken opleiding dienen er ‘10 zogenaamde voorwaardelijke opdrachten’ op
akkoord te staan. (tennis)
4. Bij fraude/plagiaat krijgt de Deelnemer een (laatste) waarschuwing; mocht dat nog een
keer voorkomen, dient de Deelnemer de opleiding te staken.
5. Een Deelnemer kan een aanvraag indienen bij de toetsingscommissie voor een andere
vorm van toetsing, vaak een mondeling. Dit gebeurt naar inzicht en oordeel van de
leercoach
6. Als een Deelnemer niet verschijnt op de eerste gelegenheid van een toets, geldt dat wel
als een kans. Dan zijn er nog 2 herkansingen.
7. Voor alle toetsen (praktijk, theorie, pvb) zijn er drie kansen. Een Deelnemer zakt per
definitie als hij daar niet aan voldoet.
8. Examendocumenten moeten uiterlijk twee weken voor de definitieve einddatum van de
opleiding zijn ingeleverd bij de leercoach, om recht te hebben op feedback voordat
documenten naar examinator gaan. Wanneer dit te laat is, stuurt de leercoach de
documenten direct door naar de beoordelaar.
9. Herkansingen kunnen plaats vinden na de definitieve einddatum, indien dit de eerste of
tweede herkansing is.
10. 31 mei dienen alle voorwaardelijke opdrachten, alle toetsen (en het reanimatie diploma)
gehaald/binnen te zijn. (tennis)
11. Blessureleed is geen directe reden om de opleiding te hoeven staken. Fysiek aanwezig
kunnen zijn en de les wel bij kunnen wonen is een voorwaarde. Blessureleed waarbij je
enkel niet kan tennissen of padellen is dus geen directe noodzaak om de opleiding te
staken.
Wanner de opleiding gestaakt moet worden zal er om deze reden geen restitutie
plaatsvinden van de cursus gelden.
12. S-licenties worden niet verstrekt voor februari van het lopende cursusjaar. Deze worden
enkel toegekend door de leercoach, die van mening is dat het lesgeefniveau hoog
genoeg is. Een S-licentie eindigt per definitie op de einddatum van de opleiding. (tennis)
13. De stage wordt bij voorkeur gelopen bij een gecertificeerde school. De stageplaats dient
altijd worden goedgekeurd door de leercoach (tennis)
14. Ingeval van absentie dient men dit altijd vooraf mondeling / telefoon aan de leercoach
door te geven.
15. Een Deelnemer kan in principe instromen in de B-opleiding, 2 jaar na afronding van de
A-opleiding. Bij uitzondering kan dat direct (te denken valt aan uitmuntende prestatie
binnen de A-opleiding in combinatie met directe werkervaring op B-niveau) Dit ter
beoordeling aan de leercoach en geaccordeerd door de toetsingscommissie. (tennis) 6

16. Een Deelnemer heeft de mogelijkheid om een EVC/EVK-aanvraag te doen ten behoeve
van vrijstellingen voor bepaalde examens/pvb’s Dit kunnen aanvragen zijn vanuit
aanverwante afgeronde Opleidingen en/of opgedane Werkervaring.
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Algemene voorwaarden voorspeeldag
1. Deelname aan een KNLTB-voorspeeldag is op eigen risico.
2. De gegevens van de speler als opgegeven op het inschrijfformulier worden
geregistreerd en opgenomen in een digitaal bestand bij de KNLTB. 3
3. De in het vorige lid bedoelde gegevens worden, in het belang van deelname
aan de voorspeeldag, ter beschikking gesteld aan de instroompartner die de
voorspeeldag begeleidt.
4. Het privacy statement van de KNLTB is van toepassing op de verwerking van
deze persoonsgegevens door de KNLTB. Het privacy statement is te vinden op
Privacy statement.
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