
 

 

• Wat doet JustPadel?  

JustPadel is de organisatie die op verschillende verenigingen de trainingen verzorgt. 

• Moet ik lid zijn van de vereniging om training te kunnen volgen? 

Op een aantal verenigingen dien je lid te zijn. Niet op alle verenigingen. Wel hebben leden vaak 

voorrang bij het plaatsen voor de training. Wil je geen lid worden dan kun je bij Peakz Oisterwijk 

trainen. 

Bij de volgende verenigingen   Bij deze vereniging  Hier hoef je  

die je lid te zijn:    hebben leden voorrang:  geen lid te zijn: 

- Club Pellikaan Goirle   - TC Tilburg   - Peakz Oisterwijk 

- TC Gilze     - HC Tilburg Padel  - Padel Club Alphen 

- LTC De Hoge Heide    

- LTC De Klinkaert 

- HTC De Ypelaer 

• Hoe meld ik me aan voor de padeltraining? 

Op de site van www.justpadel.nl → training → locatie van jou keuze. Daar staat het actuele aanbod 

omschreven en is het mogelijk om je online in te schrijven. 

• Hoe kan ik lid worden van de padelvereniging? 

JustPadel regelt alleen de trainingen en niet het lidmaatschap dit gaat via de ledenadministratie van 

de vereniging.  

• Kan ik een proefles volgen? 

Het is mogelijk om een losse les te boeken via de site.  

https://www.justtrainingen.nl/padel/padel-rittenkaart  

• Wat zijn Start To Padel lessen? 

Dit is een kortere cursus waarbij je in een groepje met gelijkwaardige spelers kennismaakt met de 

basisvaardigheden en regels van de padel sport. Na deze cursus kun je zelfstandig padellen en heb 

je een goed beeld van de sport. 

https://www.justtrainingen.nl/padel/start-to-padel 

• Ritten kaart/Losse les/ Privé les. 

Het is mogelijk om een losse les of een reeks van 5 of 10 losse lessen te kopen. 

https://www.justtrainingen.nl/padel/padel-rittenkaart  

• Voor welke cursus moet ik me inschrijven? 

Bij de locatie naar keuze bieden we lessen aan. Wanneer je je inschrijft voor een pakket naar keuze 

zal JustPadel je indelen op niveau en ongeveer 1 week voor aanvang van de cursus ontvang je een 

mail met je vaste trainingsmoment. 
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• Voor welke niveau moet ik me inschrijven? 

Je kunt bij het inschrijfformulier aangeven wat je speelsterkte is en of je al eerder les heb gehad. 

Bij geen tot bijna geen ervaring: Nooit of nauwelijks gespeeld 

Bij enige ervaring: recreatief 

Wanneer je lid bent van een vereniging kun je je speelsterkte op geven van 9 tot 5 of sterker. 

Tevens kun je aangeven of je leservaring hebt in jaren. Van geen leservaring tot 4 jaar of langer 

• Van wanneer tot wanneer kan ik inschrijven voor de padeltraining? 

Drie tot vier keer per jaar start een nieuwe trainingscursus. Inschrijven kan vaak tot uiterlijk 3 weken 

voor aanvang van de training. De inschrijving zal tijdig worden geopend. Kijk voor de locatie van 

jouw keuze op www.justpadel.nl → training → locaties van je keuze. 

• Ik heb ingeschreven maar nog geen bericht gehad over mijn indeling? 

De indeling word in de week voor aanvang van de lessen bekend gemaakt per email. Mocht u 

onverhoopt geen indeling ontvangen hebben neemt u dan contact op met training@justpadel.nl 

• Ik heb ingeschreven maar nog geen bevestiging gehad? 

Waarschijnlijk is de aanmelding niet doorgekomen of is er iets mis gegaan. Controleer anders uw 

account in yourpadel.nl. Wanneer u alles goed heeft gedaan staat daar de aanmelding ook 

geregistreerd en anders probeer nogmaals aan te melden. Mocht het dan nog niet lukken neem 

contact op met training@justpadel.nl  

• In heb ingeschreven maar ik wil nog wat wijzigen, kan dit? 

Als u nog iets wilt wijzigen in uw inschrijving nadat u deze verzonden heeft dan kunt u opnieuw 

inloggen tot de inschrijfdatum en de inschrijving nog wijzigen. 

• Ik heb ingeschreven maar wil mijn inschrijving graag annuleren, kan dit? 

Als u voor sluiting van de inschrijfdatum wilt annuleren is dit wel mogelijk. Na de inschrijfdatum is 

terugtrekken niet meer mogelijk. 

• Worden er in de schoolvakanties lessen gegeven? 

Tijdens de schoolvakanties, die door de overheid zijn vastgesteld, wordt er geen les gegeven. Tijdens 

feestdagen wordt er ook geen les gegeven op de verenigingen. De lesweken worden vooraf altijd 

duidelijk gecommuniceerd via de site bij de link naar het inschrijfformulier. Bij bijzonderheden en 

overmacht situaties kan hier van worden afgeweken. 

• Kan ik ook tijdens het seizoen nog instromen? 

Tijdens het seizoen instromen is alleen mogelijk wanneer er plaats is in een geschikte groep. Wel is 

het vaak mogelijk om met een rittenkaart tussentijds te starten. 

Voor informatie mail naar training@justpadel.nl 

• Gaat de training door? 

De trainer beslist of de les wel niet doorgaat. Hierover ontvangt u een bericht. 

• Zijn er inhaallessen? 

Wanneer de trainer de les afmeld wordt deze ingehaald en anders niet. 

• Ik ben verhinderd voor een les, kan ik iemand anders in mijn plaats sturen? 

Dit gaat altijd in overleg met de trainer. 
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• Hoe werkt de betaling van de lessen? 

Cursus: Betaling gaat via een incasso, of in één keer of in termijnen.  

Losse les & Rittenkaarten: Dit gaat via een betaallink. Deze dient voor aanvang van de 1ste les te 

worden voldaan. 

• Wat voor spullen heb ik nodig om te kunnen padelen? 

Racket, schoenen en sportieve kleding, om deze spullen aan te schaffen klik op www.justpadel.nl. 

Deelnemers aan de training ontvangen 10% korting op deze site. 

 

• Kan ik aangeven bij wie ik in de groep wil? 

Dit kunt u aangeven bij uw inschrijving. Wij zullen hier proberen rekening te houden. Vermelden bij 

eerste info over inschrijven.. geen garantie. 

• Kan ik vaker dan een keer trainen? 

Ja dat kan. Je dient je dan voor meerdere lespakketten in te schrijven. 

• Hoe kan ik  JUSTPADEL Trainingen bereiken? 

JUSTPADEL Trainingen is te bereiken via email: training@justpadel.nl   
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