
Normaal lidmaatschap 120,00€           Inclusief KNLTB lidmaatschap en KNLTB pas. Speelrecht tot einde van het kalenderjaar.

Indien men na 1 februari lid wordt dan wordt de contributie voor dat jaar naar rato verminderd.

Lidmaatschap wordt automatisch verlengd.

Opzeggen kan door de gebruikelijke opzegtermijn in acht te nemen (zie aanvullende voorwaarden).

Inclusief KNLTB lidmaatschap en KNLTB pas. Speelrecht tot einde van het kalenderjaar.

Lidmaatschap wordt automatisch verlengd.

Opzeggen kan door de gebruikelijke opzegtermijn in acht te nemen (zie aanvullende voorwaarden).

Alleen mogelijk indien men laatste 5 jaar geen lid is geweest van WTC Beukersweide.

Indien men na 1 februari lid wordt dan wordt de contributie voor dat jaar naar rato verminderd.

Medior-lid: 18 t/m 23 jaar

Inclusief KNLTB lidmaatschap en KNLTB pas. Speelrecht tot einde van het kalenderjaar.

Indien men na 1 februari lid wordt dan wordt de contributie voor dat jaar naar rato verminderd.

Lidmaatschap wordt automatisch verlengd.

Opzeggen kan door de gebruikelijke opzegtermijn in acht te nemen (zie aanvullende voorwaarden).

Inclusief KNLTB lidmaatschap en KNLTB pas. Speelrecht tot einde van het kalenderjaar.

Lidmaatschap wordt automatisch verlengd.

Opzeggen kan door de gebruikelijke opzegtermijn in acht te nemen (zie aanvullende voorwaarden).

Alleen mogelijk indien men laatste 5 jaar geen lid is geweest van WTC Beukersweide.

Indien men na 1 februari lid wordt dan wordt de contributie voor dat jaar naar rato verminderd.

Junior-lid t/m 17 jaar

Normaal lidmaatschap Inclusief KNLTB lidmaatschap en KNLTB pas. Speelrecht tot einde van het kalenderjaar.

Indien men na 1 februari lid wordt dan wordt de contributie voor dat jaar naar rato verminderd.

Lidmaatschap wordt automatisch verlengd.

Opzeggen kan door de gebruikelijke opzegtermijn in acht te nemen (zie aanvullende voorwaarden).

Inclusief KNLTB lidmaatschap en KNLTB pas. Speelrecht tot einde van het kalenderjaar.

10 tennislessen: Indien opgave voor 1 april gegarandeerd mogelijk. Hierna mogelijk als er plekken beschikbaar zijn.

Lidmaatschap wordt automatisch verlengd.

Opzeggen kan door de gebruikelijke opzegtermijn in acht te nemen (zie aanvullende voorwaarden).

Alleen mogelijk indien men de laatste 5 jaar geen lid is geweest van WTC Beukersweide.

Inclusief KNLTB lidmaatschap en KNLTB pas. Speelrecht tot einde van het kalenderjaar.

Lidmaatschap wordt automatisch verlengd.

Opzeggen kan door de gebruikelijke opzegtermijn in acht te nemen (zie aanvullende voorwaarden).

Alleen mogelijk indien men laatste 5 jaar geen lid is geweest van WTC Beukersweide.

Indien men na 1 februari lid wordt dan wordt de contributie voor dat jaar naar rato verminderd.

Normaal lidmaatschap 80,00€             

60,00€             

65,00€             

30,00€             

Entree lidmaatschap    incl. 10 

tennislessen

Entree lidmaatschap (zonder 

tennislessen)

60,00€             

Lidmaatschappen: tarieven en voorwaarden WTC Beukersweide

Entree lidmaatschap (zonder 

tennislessen)

Senior-lid: 24 jaar en ouder

60,00€             
Entree lidmaatschap (zonder 

tennislessen)



Gezinsabonnement 
Gezin met thuiswonende 

kinderen <18 jaar

Rustend-lid 30,00€             Ondersteunend lid. Geen lidmaatschap KNLTB en geen KNLTB pas. Geen speelrecht.

Inclusief KNLTB lidmaatschap en KNLTB pas. Speelrecht gedurende de maanden juni, juli en augustus.

Verlenging is mogelijk voor €30,- t/m einde van het kalenderjaar. Na verlenging wordt het lidmaatschap automatisch verlengd, opzegging hiervan kan door 

de gebruikelijke opzegtermijn in acht te nemen. 

Het is alleen mogelijk dit lidmaatschap aan te gaan als je na 1 oktober van het vorige jaar geen KNLTB-lid bent geweest.

Is lid van een andere tennisvereniging. Speelt competitie in een Beukersweide team.

Krijgt een KNLTB-Beukersweide pas, in te leveren direct na einde competitie.

Toestemming Bestuur Beukersweide vereist. Speelrecht uitsluitend in de competitie periode.

KNLTB pas verloren 5,00€               Stuur een mail naar ledenadministratie@beukersweide.nl om een nieuwe pas aan te vragen.

2 Leden krijgen een factuur waarbij ze de keuze hebben tussen betaling via een automatische incasso dan wel iDeal.

3 De leeftijd op 1 januari bepaald het soort lidmaatschap waar het gaat om een junior-, medior- of seniorlidmaatschap.

4 Voor het volgen van tennislessen is een lidmaatschap van WTC Beukersweide noodzakelijk.

   5 Opzegging van het lidmaatschap kan alleen door een mail te sturen naar ledenadministratie@beukersweide.nl voor 31 december.

      U krijgt binnen 1 week hiervan een bevestiging als bewijs van opzegging. Zolang U deze bevestiging niet heeft bent u nog lid en contributie verschuldigd.

6 Bij blessures of zwangerschap vindt er geen restitutie van de contributie plaats.

7 Indien een tijdelijke pas wordt verstrekt dient deze na gebruik ingeleverd te worden. Indien deze niet tijdig ingeleverd is dan wordt er €15,- in rekening gebracht

8 Een volwassen lid wordt geacht vrijwilligerswerk of minimaal 1 bardienst per jaar te doen.

   Indien men hier van afziet of niet op komt dagen bij bardienst dan wordt er €25,- in rekening gebracht.

Normaal lidmaatschap voor ieder gezinslid (zie senior, medior, en junior).290,00€           

   1 Lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december, dit is gelijk aan het verenigingsjaar. 

35,00€             

Zomerstop-lid

Competitie-lid

30,00€             

Aanvullende voorwaarden: 


