Inschrijfformulier tennislessen TC’91 Stadshagen
Winter 2018/2019
Hierbij geef ik mij op voor de wintertraining
(voor- en achternaam)
Naam *:							  
Geboortedatum:		
(dd-mm-jjjj)

		
M

V

Adres:					
Postcode:				Woonplaats:		
Telefoon:							  
Mobiel: 06 E-mailadres *:

Ervaring

Beginner

Aantal jaren tennis:    jaar

Lessoorten

Gevorderd		

Prestatief

Aantal jaren les:    jaar

* Vul alleen naam en e-mailadres in
als je al eerder aangemeld bent

(20 lessen)

Senioren
Groepsgrootte 4 personen		

Eenmalig € 340

In 2 termijnen € 172,50

Groepsgrootte 8 personen		

Eenmalig € 209

In 2 termijnen € 107

Privéles					

Prijs in overleg

Junioren 7 t/m 17 jaar
Groepsgrootte 8 personen		

Eenmalig €196

In 2 termijnen €100,50

2x trainen (in overleg)			
Privéles					

Prijs in overleg

Tenniskids 4 t/m 6 jaar
Groepsgrootte 8 personen (45 min.)

Eenmalig €149

In 2 termijnen € 77,00

Groepsgrootte 4 personen (90 min.)

Eenmalig € 340

In 2 termijnen € 172,50

Groepsgrootte 8 personen (90 min.)

Eenmalig € 170

In 2 termijnen € 87,50

Groepsgrootte 4 personen (60 min.)

Eenmalig € 228

In 2 termijnen € 114

Groepsgrootte 8 personen (60 min.)

Eenmalig € 114

In 2 termijnen € 57

Buitenlessen (17 lessen)

De prijzen zijn inclusief baanhuur. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kan de groepsgrootte en de prijs worden
aangepast naar maximaal 8 personen in een groep. Meld het binnen drie weken na aanvang van de eerste les als je
het hier niet mee eens bent. Bij volle bezetting op de binnenbanen, kunnen de lessen op de buitenbanen plaatsvinden.
Voor vragen en informatie over trainingen kunt u contact opnemen met Manon Jonker (zie achterzijde). Bij voorkeur
middels een bericht of e-mail in verband met de bereikbaarheid op de baan.

Verhinderingen
Ik ben verhinderd op		
Op woensdag vrij om

:

dag

(Voor senioren, maximaal 1 dag).

uur

en op vrijdag om

:

uur

(Voor tenniskids en junioren).

Groepsamenstelling
Voorkeur (uiteindelijk bepalen de trainers):

Eenmalige machtiging
Hierbij verleen ik, tot wederopzegging, toestemming aan Tennisschool Manon Jonker om
van onderstaand rekeningnummer de door mij verschuldigde lesgelden te incasseren:
IBAN-nummer:
Ten name van:
Plaats:

Voor inschrijving bij de tennisschool is een lidmaatschap bij TC’91 Stadshagen verplicht.
Ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij lid is van TC’91 Stadshagen.
Datum (dd-mm-jjjj):					Handtekening (ouders/voogd, indien minderjarig):

Lesregelement
• Een lesuur is 60 minuten (het lesseizoen bestaat uit 20 lesweken).
•	De eerste trainingstijd wordt in het weekend vóór aanvang van de winterlessen via de site doorgegeven.
•	Junioren zijn diegenen die per 1 januari van het lesjaar nog niet de 18-jarige leeftijd hebben bereikt.
• De trainingen starten in de week van 29 oktober 2018.
•	Betaling van de verschuldigde lesgelden dient te worden voldaan door afgifte van een eenmalige
machtiging. Bij betaling in twee termijnen zal € 5,00 extra administratiekosten in rekening worden gebracht.
• Het volledige lesreglement is na te lezen op www.tc91stadshagen.nl
Inschrijfformulier graag vóór 15 oktober 2018 geven aan een van de trainers op de baan, of opsturen naar:

Tennisschool Manon Jonker
Averbergenstraat 4
8043 RC Zwolle
T: 06 – 53 35 79 67
E: tennisschoolmj@gmail.com

Hoofdsponsoren

