
                                     

                                     ZOMERTRAINING  2021 TV DE HOOP 
 TRAININGSMOGELIJKHEDEN VOOR JUNIOREN EN SENIOREN  

 
 

 
 

 

          Senioren Junioren 
   

- 18 tennislessen voor junioren of senioren 60 min. met 4 personen p.p.  €211,-  €196,-   
- 18 tennislessen voor junioren of senioren van 60 min. met 3 personen p.p.  €281,-  €266,- 
- 18 tennislessen voor  junioren of senioren van 60 min. met 2 personen p.p.  €422,-  €407,- 
- 18 tennislessen voor senioren van 60 min. met 6 personen p.p.   €141,- 
- 18 tennislessen voor junioren 45 min. met 4 personen p.p.      €143,- 
- 18 tennislessen voor junioren of senioren van 45 min. met 3 personen p.p.  €211,-  €196,-  
- 18 tennislessen voor junioren of senioren van 45 min. met 2 personen p.p.  €317,-  €302,- 
- 18 tennislessen 30 min. privéles       €422,-  €407,- 
- 18 tennislessen 45 minuten privéles       €633,-  €618,- 
- Competitietraining met je team voor senioren 5x per team    €234,- 
 
Voor andere mogelijkheden kunt u altijd contact opnemen met Tennis.wb.  
 
   
* 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: 29 maart 2021 

 De lessen worden op maandag gegeven bij Tennisvereniging De Hoop 

 Plaats: Tennispark TV De Hoop 

 Deelnemers die lessen moeten lid zijn van TV de Hoop. Op de website www.tvdehoop.nl schrijft u in om lid te worden       
van de vereniging, u vindt alle informatie onder het kopje lidmaatschap. Pas na inschrijving bij TV De Hoop kan gestart 
worden met deelname aan de lessen.  

 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. Dit wordt van tevoren met u besproken.  

 Digitaal inschrijven voor 15 maart 2021 

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

 Na inschrijving bent u verplicht tot het betalen van het verschuldigde lesgeld. 

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

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

 
 
INFORMATIE: 
  
Clubleraar: Claire van Damme  06-40399783 
 
Tennis.wb     06-25395023 Maaike Oostenrijk 
 
Email: info.tenniswb@gmail.com of website www.tenniswb.nl 
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