
Inschrijfformulier tennislessen zomerseizoen 2020 
Naam: Dhr./Mevr.*_____________________________________  Geboortedatum: _________________ senior/junior* 

Adres:  ______________________________________ Postcode: _______________Woonplaats: __________________ 

Telefoon (privé): _____________ Telefoon (zaak): _____________ E-mail: _ __________________________________ 

Reeds eerder les gehad:  ja/nee*. Zo ja, hoeveel lessen (circa): 

Geeft zich hierbij op voor het volgen van tennislessen volgens de hieronder vermelde keuze (letter omcirkelen a.u.b.): 

A.  Privé-les: 1/2* perso(o)n(en) met: 1. _____________________________________________________________ 

 25/50* minuten 

B.  Groepsles 2/3/4/* personen met:  1. ___________________ 2. ___________________ 3. __________________                                                                                

  

 * (doorhalen , wat niet van toepassing is a.u.b.) 

Soort / aantal + periode / tarieven lessen (letter omcirkelen):                              Totaalprijs         Bij groep van 4 (p.p.) 

A. Privé-les   (25 minuten):     9 lessen eerste periode (30 maart t/m 14 juni)            €     153,00 

B. Privé-les   (50 minuten):     9 lessen eerste periode (30 maart t/m 14 juni)            €     306,00 

C. Groepsles (50 minuten):     9 lessen eerste periode (30 maart t/m 14 juni)    €     306,00          €                       76,50 

D. Privé-les   (25 minuten):     9 lessen tweede periode (15 juni t/m 11 oktober)      €     153,00 

E. Privé-les   (50 minuten):     9 lessen tweede periode (15 juni t/m 11 oktober)     €     306,00 

F. Groepsles (50 minuten):    9 lessen tweede periode (15 juni t/m 11 oktober)       €     306,00          €                       76,50 

G. Privé-les   (25 minuten):   18 lessen gehele periode (30 maart t/m 11 oktober)     €    306,00 

H. Privé-les   (50 minuten):   18 lessen gehele periode (30 maart t/m 11 oktober)     €    612,00 

I.  Groepsles  (50 minuten):   18 lessen gehele periode (30 maart t/m 11 oktober)     €    612,00          €                     153,00 

Ad A t/m I:  tijdens de mei- (27 april t/m 10 mei) en zomervakantie basisschool (6 juli t/m 16 augustus) wordt de  

                     lesperiode onderbroken en ook op 1e  - en 2e  Paasdag  (12 en 13 april), Hemelvaartsdag (21 mei) en   
                 1e - en 2e Pinksterdag (31 mei en 1 juni) is er geen tennisles.                         

P.S.  Bovenvermelde tarieven worden hoofdelijk omgeslagen (als voorbeeld is een groep van 4 

personen vermeld).  

Jeugdleden, die zich aanmelden voor groepslessen, dienen zich in te schrijven voor een blok van 18 lessen 

gedurende het gehele seizoen uit oogpunt van continuïteit (stimulering, begeleiding, spelvreugde, bereiken van een 

hoger niveau enz.). 

Mijn voorkeur gaat uit naar (indien mogelijk, gaarne meerdere voorkeurtijden opgeven.): 

 

___________dag van  _________ uur tot _________ uur   (1e keuze) 

___________dag van  _________ uur tot _________ uur   (2e keuze) 

___________dag van  _________ uur tot _________ uur   (3e keuze) 

___________dag van  _________ uur tot _________ uur   (4e keuze) 

 

Uiterlijk zondag 22 maart 2020 om 00.00 uur inleveren bij of opsturen naar:  

Wim Hulsbos (e-mail: w.hulsbos53@gmail.com) , Leeghwaterstraat 14, 1433 BJ Kudelstaart (telefoon: 0297-329640 

/ mobiel: 06-24911982) 

Mark Pothuizen (e-mail: mptek@hotmail.com) , Korfstraat 130, 1433 DD Kudelstaart (mobiel: 06-30212421) 

 

Zie voor meer informatie ook het lesreglement elders op de website (www.tvkudelstaart.nl) en zijn er nog vragen, neem  

dan gerust contact op. 
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