
“Specifiek trainen om jouw skills verder te verbeteren”
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Bij House of Tennis kunt u terecht voor trainingen op elk niveau: van beginnend tot clubkampioen. Daarbij houden we rekening met specifieke wensen van de 
speler. Onze trainers hebben jarenlange ervaring. En of je nu 4 of 85 bent, zij weten elke keer weer plezier te combineren met het geven van de juiste trainingen.

De lessen
De trainers van House of Tennis houden bij het plannen van de lessen zoveel mogelijk rekening met uw wensen. Een overzicht van het lesrooster 
vindt u op pagina 3

Betalen
Onze standaard betaalmethode is via automatische incasso. U kunt kiezen uit 1 termijn of 3 termijnen. Het bedrag zal rond de 15e van elke maand 
worden afgeschreven. Een overzicht van alle kosten vindt u op pagina 2

Lesreglement
Op alle lessen is het House of Tennis lesreglement van toepassing. Deze geeft informatie over het plannen van de lessen, inhalen, inschrijven, 
betalen en aansprakelijkheid. Het volledige reglement is via deze link te vinden.

Inschrijven
Inschrijven kan via deze link. Na het inloggen kiest u bij vereniging: TC Valburg. Op het inschrijfformulier kunt u bij het veld opmerkingen 
bijzonderheden aangeven. De inschrijvingsperiode sluit op 19 maart 2019.

https://houseoftennis.nl/shop/lesregelement/algemeen%20_lesreglement.pdf
https://houseoftennis.plannedtennis.nl/inschrijven


“Programma’s voor iedereen en voor elke periode”
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Tenniskids BLAUW betalen een vaste prijs, ongeacht groepsgrootte (idealiter 8 kids - minimaal 5 kids). Leeftijd 4/5 jaar.

Tenniskids ROOD betalen een vaste prijs, ongeacht groepsgrootte (idealiter 8 kids, minimaal 5 kids).

Aantal dagen training is afhankelijk van de inschrijvingen.

TENNISKIDS ROOD PLUS

PLUS (KLEINE + GROTE GROEP)

Afwijkend aantal privé en duo trainingen mogelijk in overleg. Om tennisles te kunnen volgen,
dient u lid te zijn van de TC Valburg.  Genoemde bedragen zijn per persoon en inclusief btw.

LESPAKKET LESTIJD SENIOREN
(aantal deelnemers) (per week) 18x 18x

JUNIOREN

0,5 uur

TENNISKIDS ROOD

TENNISKIDS BLAUW

DUO (2)

PRIVÉ (1)

1 uur

45 minuten

1 uur

1,5 uur

1 uur

1,5 uur

0,5 uur

1 uur

1 uur

2x 1 uur

2x 1 uur

KLEINE GROEP (3, 4, 5)

GROTE GROEP (6, 7, 8)

€   232,50

€   347,25

€   229,50

€   459,00

€   232,50

€   199,71

€   347,25

€   117,75

€     89,18

€   134,14

€   229,50

€   459,00

€   459,00

€   918,00

€   232,50

€   309,00

€   459,00

€   918,00




