
 

Contact: Bjorn Graven - 06 54964301 - bjorn.graven@gmail.com 

 

INSCHRIJFFORMULIER 
TENNISLESSEN SENIOREN & JUNIOREN, Winter 2021/2022 

 
 

Deze winter worden de lessen bij Lewabo wederom verzorgd door Tennis Academy Bjorn Graven. 
De lessen gaan maandag 4 oktober 2021 van start en bestaan uit 19 lesweken. De periode loopt door tot 
en met eind maart 2022. 
Zie hieronder de planning van de lesweken. 
De lessen vinden plaats op de tapijtbanen in de tennishal op onze club. Graag zorgen voor schone schoe-
nen als je de hal betreedt. 

 
Hierbij het schema van de lesweken: 
Week: 40/41/42   Trainingsweken 
Week: 43    Herfstvakantie (geen training) 
Week: 44/45/46/47/48/49/50/51 Trainingsweken 
Week: 52/1    Kerstvakantie 
Week: 2    Trainingsweek     
Week: 3    Geen training i.v.m open senioren toernooi 
Week: 4/5/6/7/8   Trainingsweken 
Week: 9    Carnavalsvakantie 
Week: 10/11    Trainingsweken 
Week: 12/13    Inhaalweken 
 

Lees onderstaande informatie goed door voor u het formulier invult: 

- De lessen worden verzorgd door het vaste trainersteam van Lewabo (Maartje Bijl en Bjorn Graven).  

- De lessenserie zal bestaan uit 19 lessen. Beide trainers hebben de intentie om 19 lessen te verzor-
gen. Het is echter zeer waarschijnlijk dat Bjorn enkele weken afwezig zal zijn, waardoor Maartje 
soms de lessen van Bjorn over zal nemen. Gezien het drukke schema van Maartje kan het voorko-
men dat Maartje niet beschikbaar is om de lessen van Bjorn over te nemen. Mocht het zo zijn dat 
Bjorn niet aanwezig is en Maartje deze les niet over kan nemen dan vervallen deze geplande les-
sen. Hierdoor kan het voorkomen dat je ingeschreven hebt voor 19 lessen en je er uiteindelijk maar 
10 hebt gekregen aan het einde van het zomerseizoen.  

- Welke weken Bjorn afwezig zal zijn is op voorhand onduidelijk maar wordt minimaal 2 weken vooraf 
gecommuniceerd. Maartje zal proberen om de lessen van Bjorn dan op te vangen maar dit is niet 
op voorhand te beloven. Tevens blijven de lesbanen gereserveerd en is het altijd mogelijk om dan 
vrij te spelen op de lesbanen mochten Bjorn en Maartje beide niet aanwezig kunnen zijn. 

- Wilt u gegarandeerd 19 lessen dan moet u op het formulier aangeven dat u bij Maartje ingedeeld 
wilt worden. 

- Wat betreft de factuur en de eventueel gemiste trainingen lossen wij dit als volgt op: Sta je inge-
deeld bij Maartje dan ontvang je vooraf een factuur voor de volledige 19 geplande lesweken. Ben je 
ingedeeld bij Bjorn ontvang je vooraf een factuur voor 10 lesweken en zal er achteraf een factuur 
volgen voor de overige lesweken die mogelijk zijn geweest. 

- Vanwege het succes van de aanbieding van afgelopen zomer wederom een speciale aanbieding 
deze winter! Om de kinderen wat vaker per week te kunnen zien trainen hebben wij een speciale 
aanbieding voor deze winter. 2 x 60 minuten trainen. 1 keer in een groep van 8 personen en 1 keer 
in een groep van 4 personen. Deze optie is alleen mogelijk mits je minimaal 3 dagen beschikbaar 
bent om te kunnen trainen per week. Zie het inschrijfformulier. 

 
Jullie kunnen inschrijven voor de tennislessen door dit formulier volledig in te vullen en vóór 13 september 
a.s. in te leveren bij Bjorn Graven, of op te sturen naar Tennis Academy Bjorn Graven, Dorpsstraat 67, 
6659 CC Wamel. 
De planning wordt in de week voorafgaand aan de beginweek bekend gemaakt via de mail. 
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Contact: Bjorn Graven - 06 54964301 - bjorn.graven@gmail.com 

 
 

Voornaam  

Achternaam  Geslacht m  /  v 

Adres  

Postcode  Woonplaats  

Mobiele telefoon  

Email  (verplicht)  

Geboortedatum  

Wil graag lessen met  

kan zeker niet lessen op: (graag zorgvuldig invullen i.v.m. de te maken planning)  

Tijd/Dag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

14-15 uur 
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15-16 uur      

16-17 uur      

17-18 uur      

18-19 uur      

19-20 uur      

20-21 uur      

21-22 uur      
 
 

 
keuze 

senioren 
junioren 

duur 
(totaal) 

duur per les aantal 
personen 

prijs* 
(per persoon) 

 
Junioren clubtraining 19 weken 60 minuten 8 (7) € 185,- ( € 210- ) 

 
Junioren/senioren clubtraining 19 weken 60 minuten 4 ((3) € 320,-  ( € 430,- ) 

 
Junioren clubtraining 2 x per week 
SPECIALE AANBIEDING 

19 weken 2 x 60 minuten 1 x 8 personen (7) 
1 x 4 personen (3) 

€ 400,- ( € 450,- ) 

 
Privé training 
Duo training 

 

 
19 weken 60 minuten  1 

2 
€ 850,- 
€ 425,- 

OPMERKINGEN:  
Graag hieronder aangeven als u een voorkeur heeft voor een trainer. 
Mocht u nog voorkeur hebben voor een andere lesmogelijkheid kunt u dat hieronder ook vermelden. 

 

Trainer: 
 
 
Andere trainingsmogelijkheid: 
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