
 
Inschrijfformulier tennisles volwassenen 

winterseizoen 2020-2021 
 

Je kunt je alleen opgeven voor tennisles wanneer je lid bent van onze vereniging.  
Mocht je nog geen lid zijn, ga dan naar onze website www.tvhetvennewater.nl en vul daar het  
aanmeldingsformulier in. Zie ook www.tvhetvennewater.nl voor onze lestarieven en aanvullende 
informatie. 

 

 
  

  

 

Geef hieronder aan wanneer je bij voorkeur wil lessen: 

 

Zou je graag op een ander moment willen lessen, geef dat dan even aan bij opmerkingen. 
Dan nemen wij contact met je op om te kijken naar een alternatief. 

Naam Bondsnummer
Telefoon E-mail adres
Geboortedatum Man / Vrouw
IBAN* t.n.v.

Ik wil graag Privé-les
Les met 2 personen
Les met 3 personen
Les met 4 personen

Vermeld hieronder de naam /namen met wie je graag wil lessen
1
2
3

Ik heb getennist: ja / nee Hoe lang:
Speelsterkte (Enkel/Dubbel):
Ik heb tennisles gehad: ja / nee Hoe vaak:

Tijd Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-21.00
21.00-22.00
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Opmerkingen:  

 

• Er wordt door een van onze trainers contact met je opgenomen over de lesindeling; 
• Indien je onverhoopt verhinderd bent de les te volgen, kan deze helaas niet ingehaald worden; 
• De eerste 2 regenlessen komen te vervallen. Eventuele volgende regenlessen worden 

ingehaald; 
• Op nationale feestdagen en tijdens schoolvakanties wordt geen les gegeven. Hiermee is in het 

tarief rekening gehouden; 
• Het aantal lessen overdag wordt bepaald in overleg met de trainers; 

* Door middel van het invullen van dit formulier machtig je de vereniging om het lesgeld in de 
eerste maand van het lesseizoen van je rekening af te schrijven. 

Datum: ……………………….…….   Handtekening: ……………………….…….   

Mocht je bij het invullen, van dit formulier nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen met 
een van onze tennisleraren of een mail sturen naar leden@tvhetvennewater.nl 

Met vriendelijke tennisgroeten, 

TV Het Vennewater 

Peter Bruin  (06 42 73 45 61) 
Hűseyin Diktaş (06 28 31 23 19) 
Inge Weening  (06 13 11 70 47)
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