
 

 

INSCHRIJFFORMULIER 

Tennislessen senioren & junioren WINTER 2020/2021 

 
 

 
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 (geen training) 
Week: 2    Trainingsweek 
Week: 3    Seniorentoernooi (geen training) 
Week: 4/5/6    Trainingsweken 
Week: 7    Carnavalsvakantie (geen training) 
Week: 8/9/10/11   Trainingsweken 
Week: 12    Inhaalweken voor als er iets uitgevallen is 
Week: 13    Eerste week dat de buitenlessen beginnen 
 
 
 
Op het inschrijfformulier hieronder kunt u verschillende mogelijkheden aangeven.  

- Van 1 keer per week tot meerderen keren per week. 

- Van 8 personen tot privéles. 

- De bedragen die op het formulier staan, zijn gebaseerd op complete groepen. Mocht het niet lukken om een com-
plete groep van 8 of 4 personen te vormen zoals u hebt aangeven op het formulier, dan geeft u toestemming om 
zonder overleg een groep van 7 of 3 te vormen. Dan ontvangt u automatisch een factuur met het bedrag wat tus-
sen haakjes vermeld staat achter het lesbedrag wat het zou zijn in een complete groep. Mocht de groep gevormd 
worden uit meer dan 1 persoon verschil nemen wij contact met u op voor overleg. 

- Vul duidelijk al u gegevens in. Vergeet hierbij niet om u verhinderingen zo duidelijk mogelijk weer te geven. (liefst 
per 15 minuten aangeven of je op de club kunt zijn. 

- De lessen worden uitsluitend gegeven over een periode van 19 weken. Mocht u minder weken willen kunt u dit 
aangeven en zal er na de indeling gekeken worden waar er nog ruimte is voor deze wens. 

- Tijdens de winterperiode zijn er minder banen in de avonduren beschikbaar om te kunnen trainen. Geef dus zo 
duidelijk mogelijk aan vanaf welke tijd je op de club kunt zijn.  

- De tarieven op het inschrijfformulier zijn inclusief baanhuur en is aangepast op 1 of 2 banen die nodig zijn qua 
groepsgrootte. 

 
 
Jullie kunnen inschrijven voor de tennislessen door dit formulier volledig in te vullen en vóór vrijdag 11 september 
a.s. in te leveren bij Bjorn Graven,  of op te sturen naar Tennis Academy Bjorn Graven, Dorpsstraat 67, 6659 CC Wa-
mel.  
 
De planning wordt in de week voorafgaand aan de beginweek bekend gemaakt via de mail. 
 
 
Vriendelijke groet, 
 
Bjorn Graven 
Tel: 0654964301 
Mail: bjorn.graven@gmail.com 
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Inschrijfformulier Lewabo Winter 2020/2021 
 

Voornaam   

Achternaam   

Adres   

Postcode  Woonplaats   

Telefoon kind   

Telefoon ouder   

Email    

Geboortedatum   

Wil graag lessen met:   

Tijd/Dag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

14-15 uur      

15-16 uur      

16-17 uur      

17-18 uur      

18-19 uur      

19-20 uur      

20-21 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 clubtraining 19 weken 60 minuten 4 ((3) € 320,-  ( € 430,- ) 

 Junioren selectie 90 – 4 pers. 19 weken 90 minuten 4 ((3) € 485,-  ( € 645,- ) 

 Junioren selectie 90 – 6 pers.  19 weken 90 minuten 6 (5) € 370,-  ( € 445- ) 

 Senioren clubtraining 19 weken 60 minuten 4 (3) € 320, ( € 430,- ) 

  
Privé training 

19 weken 60 minuten 1 € 1290,- 

OPMERKINGEN:  
Heb je voorkeur met wie je graag in de groep wilt kun je dit hieronder aangeven. Stem dit wel even met die persoon af zodat dit gezien elkaars 
verhinderingen ook mogelijk blijkt te zijn. 

 
Graag met: 
 

  
 
 
 
  

 


