
 

 

 

 

 

 

 

 

TENNISLES VOLWASSENEN  TV DE BALLETUIN WINTER 2019-2020 

  

Ieder lid van TV De Balletuin kan kiezen van oktober t/m maart voor: 

 

17 lessen van 50 minuten buiten bij TV De Balletuin (alleen voor leden) 

22 lessen van 50 minuten op een binnenbaan van SC Hoorn of  De Koedshal 

22 weken een combinatie van wedstrijden spelen en training volgen  

(Sportcentrum Hoorn of  De Koedshal) 
 

Volwassenen-training op de banen van TV De Balletuin 

We bieden 17 tennislessen van 50 minuten. Van maandag t/m donderdag zijn er 

mogelijkheden. Uitgaande van 17 lessen in een groepje van 4 personen zijn de 

kosten € 195,- p.p. Een groep mag ook uit meer of minder dan vier personen 

bestaan. Het lestarief wordt dan aangepast. Voor meer informatie en/of 

aanmelden kunt u bellen (0229-260 771) of mail naar info@tennisschoolall-in.nl  
 

Regeling volwassenen in geval van slecht weer gedurende het winterseizoen 

Bij slecht weer bepaalt de tennisschool of een les door kan gaan. Zo niet, dan 

wordt dit gecommuniceerd op de website en via Facebook en Twitter. De eerste 

vijf volledig uitgevallen lessen worden opgeschoven. Vervolgens proberen we 

net zo lang uitgevallen lessen op te schuiven tot uiterlijk 31 maart. Na 31 maart 

vervallen de nog openstaande tennislessen.  

 
Aanmelden liefst voor 22 juli (uiterlijk 20 augustus)! 

- Door de gegevens (naam, groepsgrootte, medespelers en beschikbaarheid) te 

mailen naar info@tennisschoolall-in.nl 

- Door ons te bellen op 0229-260 771    

Onze administratie is gesloten van 19 juli t/m 11 augustus.                                       
   

Vroegboek loterij 
- onder alle aanmeldingen die voor 22 juli zijn gedaan verloten we twaalf 

keer 25 euro korting op de geboekte cursus! 

 

 

      z.o.z. voor aanbod overdekte cursussen 

mailto:info@tennisschoolall-in.nl


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Rachel, Jordi, Ron, Joris, Edwin, Leonie, Jesper, Mitchell,  Raymond (boven), Floris (beneden) 

    

Overdekt tennisles in Hoorn of Oosterblokker 

Een lidmaatschap van een vereniging is in geval van binnen lessen niet nodig.  
 

1. De combinatie van wedstrijden spelen en trainen, 22 weken 
Wekelijks speelt u één uur per keer. U speelt zelfstandig een dubbelspel of u 

krijgt tennisles. We organiseren deze vorm op: 
 

-dinsdag- t/m vrijdagochtend om 09:00 en10:00 uur in De Koedshal. 

-woensdag- t/m vrijdagochtend om 09:00 en 10:00 uur op Sportcentrum Hoorn. 

-maandag- en vrijdagavond tussen 19:00 en 22:00 uur op Sportcentrum Hoorn. 
 

De bijdrage per persoon is  € 175,- in de ochtend en € 205,- in de avond. 
 

2. Wekelijks tennisles met een vaste lesgroep, 22 weken 
Voor wie liever de techniek van alle slagen wil leren/trainen bieden we 

wekelijks tennisles. U bepaalt zelf de grootte van de groep waarin u wil trainen. 

We bieden mogelijkheden van maandag t/m zaterdag. 

 

LESTARIEVEN (22 LESSEN VAN 50 MINUTEN) inclusief baanhuur 

Acht personen op één baan € 240,-  Acht personen op 2 banen € 289,- 

Zes personen op één baan € 289,-  Vier personen op één baan    € 375,-   

 

Aanmelden liefst voor 22 juli (uiterlijk 20 augustus)! 

- Door de gegevens (naam, groepsgrootte, medespelers en beschikbaarheid) te 

mailen naar info@tennisschoolall-in.nl 

- Door ons te bellen op 0229-260 771    

Onze administratie is gesloten van 19 juli t/m 11 augustus.                                       
   

Vroegboek loterij 
- onder alle aanmeldingen die voor 22 juli zijn gedaan verloten we twaalf 

keer 25 euro korting op de geboekte cursus! 


