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Voorjaarslessen vanaf 11 maart 2019 

Vanaf 11 maart is het weer mogelijk te komen trainen met je team 
of te komen lessen in een groep / individueel. 
 
Hallo allemaal,  
 
We zitten nog midden in het winterse weer, maar voor je weet is het voorjaar en dat betekent dat 
het voor de leden van Tehado weer mogelijk is om in de periode van maart tot en met november lessen te 
volgen op de banen van Tehado. 
Vanaf maandag 11 maart 2019 starten we met de lessen en met de competitie trainingen. 
De competitie teams- en spelers die zich opgeven voor de trainingen worden eerst ingedeeld en daarna 
worden de andere lessen ingepland. De ‘reguliere’ lessen starten vanaf 1 april. 
 
De meeste groepslessen vinden plaats in groepjes van 4, maar een groep van 2, 3, 6 of 8 personen behoort 
ook tot de mogelijkheden. Groepen van 6 of 8 personen zijn mogelijk op de vroege avonduren (19.00-20.00) 
op maandag- en dinsdagavond. Op donderdagavond worden de lessen gegeven in groepen van max. 4 (of 
groep van 5 op 1 baan). Dit in verband met de baanbezetting op de drukke avonduren.  
Je kunt je ook inschrijven voor één of meerdere privélessen. 
 
Mocht je interesse hebben om lid te worden van Tehado, maar eerst een paar proeflessen willen volgen om 
te kijken of tennis wat voor je is, dan is dat ook mogelijk. 
 
In verband met BTW verhoging (9% i.p.v. 6%) zijn de tarieven omhoog gegaan. 
 

Groep van 4 personen voor 10 lessen € 139,50 per persoon 

Groep van 5 personen voor 10 lessen € 114,00 per persoon 

Groep van 6 personen voor 10 lessen € 96,00 per persoon 

Groep van 8 personen voor 10 lessen € 78,00 per persoon 

Privéles (1 of 2 personen) € 52,00 per uur 

 
De lesdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag. 
 
Graag bijgevoegde inschrijfformulier invullen en mailen naar mpc@mp-coaching.nl 
 

 
COMPETITIE 

TRAINING 
Start vanaf 11 maart,  
cyclus van 5 of 10 weken 

  
LESSEN 

Starten vanaf 11 / 1 april 
of midden april of september 

  
PRIVÉ LESSEN 

Starten vanaf 11 maart 
en kunnen per les worden 
afgesproken. 
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Lesreglement: 
 
Een trainingsuur duurt 50 minuten, cursisten hebben 60 minuten de beschikking over de baan. 
 
Bij afwezigheid van de trainer wordt de les ingehaald of voor vervanging gezorgd. De cursussen vinden 
doorgang als de groepen vol zijn. Bij een incomplete groep zal in overleg met de betrokken cursisten, de 
cursus worden ingekort of de prijs worden aangepast. 
 
Lessen om welke reden dan ook verzuimd door de cursist zijn voor rekening van de cursist. 
 
De Regenregel: bij uitval van de lessen door weersomstandigheden wordt bij een cursus van 10 lessen (of 
minder) maximaal 1 les ingehaald. 
 
Geplande inhaallessen die door weersomstandigheden niet door kunnen gaan, worden niet ingehaald. 
Tijdens de eerst les krijgt u de rekening van de lessen, graag binnen 14 dagen te betalen. 
 
De trainer(s) kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, blessures of andersoortige schade 
aan personen of materialen die tijdens of na de trainingen zijn opgetreden of ontstaan. 
 
De periodes waarin geen les wordt gegeven, zie hieronder. 
 
 
 

Op de volgende data zullen er geen lessen worden gegeven 

2de paasdag maandag 22 april 

Meivakantie maandag  29 april t/m vrijdag 3 mei  

Hemelvaartsdag donderdag  30 mei 

2de pinksterdag maandag  10 juni 

Zomervakantie maandag  22 juli t/m vrijdag 30 augustus 

Open toernooi maandag 19 augustus t/m vrijdag 23 augustus 

Herfstvakantie maandag  21 oktober t/m vrijdag 25 oktober 

 
  


