
 

Bjorn Graven     mobiel: 06-54964301         e-mail:bjorn.graven@gmail.com 

 

INSCHRIJFFORMULIER 
TENNISLESSEN SENIOREN & JUNIOREN, zomer 2019 

 
Deze zomer worden de lessen bij Lewabo wederom verzorgd door Tennis Academy Bjorn Graven. 
 
De lessen gaan maandag 1 april 2019 van start en bestaan uit 16 lesweken. De periode loopt door tot en met 
september 2019.  
In de vakanties en in toernooi weken wordt in principe geen training gegeven. De lessen vinden plaats op de 
gravelbanen van  Lewabo.  
 
Schema van de lesweken: 

Week Opmerking 

14/15/16/17 Trainingsweken 
Met uitzondering van maandag 22 april (2e paasdag) 

18 Meivakantie 

19/20/21/22/23/24/ 
25/26/27 

Trainingsweken 
Met uitzondering van donderdag 30 mei (hemelvaartsdag) en maandag 10 juni (2e 
pinksterdag) 

23 Senioren toernooi 
Aanvankelijk van het aantal deelnemers zal deze week wel of niet getraind worden dit zal 
tegen die tijd worden bekeken 

28/29/30/31/32/33 Zomervakantie 

34/35/36 Trainingsweken 

37/38/39 Inhaalweken 
Denk hierbij aan de feestdagen die ingehaald moeten worden zoals de 2 maandagen 
(pasen/pinksteren)  denk aan de donderdag (hemelvaartsdag) 

 
Het inschrijfformulier vind u op de volgende pagina. 
Op het inschrijfformulier 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 
complete 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 tussen 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.  

• De lessen worden uitsluitend gegeven over een periode van 16 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. 

 
Nieuw dit jaar is een 2de trainer die naast Bjorn ook lessen gaat verzorgen. Margo Verbeet heeft afgelopen winter 
al een keer een week overgenomen en zal dus niet helemaal nieuw zijn voor de meeste leden die al lessen hebben 
afgenomen. 
 
Jullie kunnen inschrijven voor de tennislessen door dit formulier volledig in te vullen en vóór dinsdag 19 maart a.s. 
in te leveren bij Bjorn Graven, of op te sturen naar  Tennis Academy Bjorn Graven, Dorpsstraat 67, 6659 CC Wamel. 
 
De planning wordt in de week voorafgaand aan de beginweek bekend gemaakt via de mail. 
 
 
 
Vriendelijke groet 
 
Bjorn Graven 
0654964301 
bjorn.graven@gmail.com 
  

http://gmail.com/
mailto:bjorn.graven@gmail.com
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voornaam  

achternaam  geslacht m  /  v 

adres  

postcode  woonplaats  

telefoon  

gsm   

Email   

geboortedatum  

wil graag lessen 
met 

 

kan zeker niet lessen op  : (graag zorgvuldig invullen i.v.m. de te maken planning)  

Tijd/Dag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

14-15 uur        

15-16 uur        

16-17 uur        

17-18 uur        

18-19 uur        

19-20 uur        

20-21 uur        

21-22 uur        
 
 

 
keuze 

senioren 
junioren 

duur 
(totaal) 

duur per les aantal 
personen 

prijs* 
(per persoon) 

 Junioren clubtraining 16 weken 60 minuten 8 (7) €  105,-  ( € 120- ) 

 Junioren clubtraining 16 weken 60 minuten 4 ((3) €  210,0  ( € 280,- ) 

 Junioren selectie 60 16 weken 2 x 60 minuten 4 ((3) €  420,-  ( € 560,- ) 

 Junioren selectie 90 16 weken 90 minuten 8 (7) €  160,-  ( € 180,- ) 

 Senioren clubtraining 16 weken 60 minuten 4 (3) € 210,00  ( € 280,- ) 

 Privé training 16 weken 60 minuten 1 € 825- 

OPMERKINGEN:  
Mocht u nog voorkeur hebben voor een andere lesmogelijkheid, met wie u les heeft of van welke trainer kunt u dat hieronder vermelden. Mocht u 
ook nog privéles willen of een ander programma willen volgen dan eerder vermeld wordt, geef dat hier aan. 

 
Trainer: 
 
Graag met: 
 
Andere traningsmogelijkheid: 
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