
                                     

                                     ZOMERTRAINING  2020 TV  DE HOOP 
 TRAININGSMOGELIJKHEDEN VOOR JUNIOREN EN SENIOREN  

 
PRIJZEN 
- 16 tennislessen voor junioren 45 min. 4 personen;     € 136,00  p.p.* 
- 16 tennislessen voor junioren of senioren van 30 min. met 2 personen:  € 181,00  p.p.* 
- 16 tennislessen voor junioren of senioren van 60 min. met 4 personen:  € 181,00  p.p.* 

 
Andere mogelijkheden op aanvraag b.v. privé-training.  

* De verenigingsbijdrage (subsidie) voor jeugdleden bedraagt € 15,00. De subsidie wordt toegekend p.p. op basis 
van een groep van 4 personen die 60 minuten training krijgen en wordt naar rato aangepast voor grotere en/of 
kleinere groepen of kortere lessen. 
 

 
OPMERKINGEN en VOORWAARDEN 

 Aanvang van de lessen/trainingen: 30 maart 2020 

 Plaats: Tennispark TV De Hoop 

 Deelnemers moeten lid te zijn van TV de Hoop 

 Bij slecht weer worden de lessen ingehaald volgens de richtlijnen VNT (zie lesreglement Tennis.wb) 

 Als u wordt ingedeeld in een kleinere groep dan waarvoor is ingeschreven dan zullen de lessen duurder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
zijn. Informeer in dit geval bij de leraar naar de prijs!   

 Verzuimde lessen worden niet ingehaald en er is geen restitutie van lesgeld mogelijk. 

 Inlevering en ondertekening van het formulier verplicht tot het betalen van het verschuldigde lesgeld. 

 Door in te schrijven accepteert u onze betalingsvoorwaarden. Zie hiervoor onze website: www.tenniswb.nl. 

 Voor informatie over lesdagen en lestijden: raadpleeg onze website www.tenniswb.nl 

 Mocht u niet beschikbaar zijn op maandag neem dan even contact op met Danielle of met Tennis.wb. Wij gaan dan       
   kijken naar andere mogelijkheden. 

 
 
INFORMATIE EN INLEVERADRESSEN  
Clubleraar: Danielle Boer telnr. 06-33219093 
Tennis.wb, Postbus 54, 4740 AB  HOEVEN      06-53813425 
Email: info.tenniswb@gmail.com of website www.tenniswb.nl 

 
 
GRAAG DIGITAAL INSCHRIJVEN VIA WWW.TENNISWB.NL VOOR 23 MAART A.S. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INSCHRIJFFORMULIER ZOMERTRAINING TENNIS.WB 2020 

TV DE HOOP 

 
PERSONALIA / DIVERSEN 

Naam   M / V  Telefoonnummer    

Voornaam     Mobiel    

Adres     E-mail    

Postc./ Woonpl.     Tenniservaring    

Geboortedatum     Speelsterkte  

 
MOGELIJKHEDEN 
 JEUGD   : 4 personen 45 minuten  Overige mogelijkheden: 
 JEUGD / SENIOREN : 4 personen 60 minuten  ………………………………………………. 

  

BESCHIKBAARHEID 

 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 

MAANDAG                               

Geef aan wanneer u beschikbaar bent door de hokjes aan te kruisen. (Zoveel mogelijk doch minimaal twee).  
Gearceerde hokjes niet invullen. 

 
 

Datum:        Handtekening: (junioren: ouders/verzorgers)  
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