
 
Inschrijfformulier tennisles SENIOREN 

voor het zomerseizoen 2020 
 

Let op: Opgave voor tennisles is alleen mogelijk voor leden van TV Het Vennewater.  
Graag onderaan het formulier het IBAN nummer invullen waarop wij het trainingsgeld kunnen 
incasseren. Indien nog geen lid dan zal u d.m.v. dit formulier als lid worden ingeschreven. 

Naam:    ……………………………………………………………………………..……….………… 
Straat:    ………………………………………………………………………….….……….………… 
Postcode:    ……………………….….… Woonplaats:  ………………………….…..……..…………   
Telefoon:    ……………………….…….  E-mailadres:  …………………………………….…………   
Geb.datum:   ……………………….…….  Man / Vrouw: ………………………….….………………    
Speelsterkte: ……………………….…….   

Ik wil graag: O Privé-les  O Les met 3 personen 
 O Les met 2 personen O Les met 4 personen 
  
Vermeld hieronder de naam/namen van degene(n) met wie u graag les wilt nemen: 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

Ik heb getennist: ja/nee Hoe lang:   ……………………………………                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Ik heb tennisles gehad:  ja/nee Hoe vaak:  …………………………………… 

Opmerkingen: …………………………………………………………………………………………… 

Geef zo weinig mogelijk verhinderingen op als u zeker wilt zijn van een plaats. 
Kruis alleen de uren aan waarop u beslist verhinderd bent. 

U krijgt in de maand april 2020 een mail toegezonden met de vraag de club een machtiging te verlenen 
het trainingsgeld van uw rekening af te schrijven. 

Het ingevulde formulier dient u uiterlijk zondag 1 maart 2020 in te leveren bij: 
• Hűseyin Diktaş, Hornwaard 53, 1824 SC Alkmaar 
• Peter Bruin, Ypesteinerlaan 69, 1851 ZT Heiloo 
• Inge Weening, Ewisweg 36, 1852 EK Heiloo 

Datum: ……………………….…….   Handtekening: ……………………….…….   

IBAN nummer NL ……………………….…….    t.n.v. ……………………….…….  

Tijd  Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag

09.00-10.00

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

13.00-14.00

14.00-15.00

15.00-16.00

19.00-20.00

20.00-21.00

21.00-22.00



Lestarieven Senioren (2020) 

Privé-les: 1 persoon (25 minuten) €   25,00 per les 
 1 persoon (50 minuten) €   50,00 per les 
  
18 weken: 
 1 persoon (25 minuten) € 450,- p.p. 
 2 personen (50 minuten) € 450,- p.p. 

 3 personen (50 minuten) € 300,- p.p. 
 4 personen (50 minuten) € 225,- p.p. 

• Indien u verhinderd bent de les te volgen, kan deze helaas niet ingehaald worden. 
• Dit formulier geeft geen zekerheid voor het plaatsen voor de tennislessen. 
• De lessen beginnen in de week van maandag 16 maart 2020. 
• De eerste 2 regenlessen komen te vervallen. Eventuele volgende regenlessen worden ingehaald. 
• Op nationale feestdagen wordt geen les gegeven. Hiervoor wordt het lesbedrag aangepast. 
• Tijdens schoolvakanties wordt er geen les gegeven. 
• Het aantal lessen overdag wordt bepaald in overleg met de trainers. 
• Voor privélessen of minder dan 18 lessen, kunt u contact opnemen met een van de trainers. 

      Vakanties 
• Meivakantie:  maandag 27 april t/m vrijdag 1 mei 2020 
• Zomervakantie:  maandag 6 juli t/m vrijdag 14 augustus 2020 

Met vriendelijke tennisgroeten, 

Peter Bruin (06 42 73 45 61) 
Hűseyin Diktaş  (06 28 31 23 19) 
Inge Weening (06 13 11 70 47)

De indeling van de lessen wordt 1 week voor aanvang van de lessen doorgebeld of 
gemaild. Bij eventueel nieuwe groepen wordt er persoonlijk contact opgenomen 
door de trainer.


