
               

                                WINTERTRAINING  2018 - 2019  ZUNDERTSE TV 
                                                       TRAININGSMOGELIJKHEDEN VOOR JUNIOREN EN SENIOREN 

 

Mogelijkheden voor junioren/senioren binnen in Tennishal de Leeuwerik 

 18 tennislessen van 60 minuten met 4 personen  € 248,00  p.p. voor senioren / € 223,00 p.p. voor junioren* 

 18 tennislessen van 45 minuten met 4 personen  € 187,00  p.p. voor senioren / € 162,00 p.p. voor junioren* 

 Andere mogelijkheden in overleg 
 

*De jeugdsubsidie (t/m 17 jaar) bedraagt € 25,00 per deelnemer bij indoortraining en € 10,00 bij buiten training.  
 De subsidie is reeds in de lesbedragen verwerkt. Genoemde prijzen zijn inclusief baanhuur 
 
NB: voorgaande jaren was het voor jeugd tot 12 jaar verplicht om binnen te trainen. We hebben besloten dit niet meer  
te verplichten maar ons advies om binnen te trainen blijft nog wel van kracht. Hoe jonger de kinderen hoe meer 
voordelen er verbonden zijn aan het binnen trainen (plezier, kwaliteit, continuïteit). 

 
Mogelijkheden voor junioren/senioren buiten op kunstgras (banen ZTV): 

 17 tennislessen van 60 min. met 4 personen                  € 179,00  p.p. voor senioren / € 169,00 p.p. voor junioren* 

 17 tennislessen van 30 min. met 2 personen                  € 179,00  p.p. voor senioren / € 169,00 p.p. voor junioren* 
 

OPMERKINGEN 

 Deelname aan de training is alleen mogelijk voor leden van de Zundertse Tennisvereniging. 

 Inlevering en ondertekening van het inschrijfformulier verplicht tot het betalen van het verschuldigde lesgeld. 

 Verzuimde lessen worden niet ingehaald en er is geen restitutie van lesgeld mogelijk. 

 Bij overmacht door slecht weer gelden de richtlijnen v.d. V.N.T. (zie www.tenniswb.nl/tennis-lessen/lesvoorwaarden) 

 Door in te schrijven accepteert u onze les – en betalingsvoorwaarden. Zie hiervoor onze website: www.tenniswb.nl 

 Als de indeling (tijdsduur / groepsgrootte) afwijkt van de trainingsmogelijkheid die u heeft aangegeven kan dit gevolgen 
hebben voor het verschuldigde lesgeld. Informeer hier nadrukkelijk naar bij de trainer. Wij proberen rekening te houden 
met uw voorkeur echter u kunt hieraan geen rechten ontlenen. 

 De trainingstijd/groepsindeling staat vanaf 1 oktober a.s. op de website van ZTV maar u zult eerder telefonisch  
of via e-mail op de hoogte worden gebracht. 

 Aanvang: vanaf  8 oktober 2018 
 
INFORMATIE EN INLEVERADRESSEN:  
Clubleraar: Gert-Jan Nieuwlaats   06 -  14710117 
Bij voorkeur digitaal inschrijven via www.tenniswb.nl 

      
INLEVEREN VÓÓR  26 SEPTEMBER A.S. (bij voorkeur digitaal via www.tenniswb.nl) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------  
                   INSCHRIJFFORMULIER WINTERTRAINING TENNIS.WB 2018/2019 ZUNDERTSE TV 

 
PERSONALIA / DIVERSEN 

Naam   M / V  Telefoonnummer    

Voornaam     Mobiel    

Adres     E-mail    

Postc./ Woonpl.     Tenniservaring    

Geboortedatum     Speelsterkte                    Lid van ZTV     J / N 

 
MOGELIJKHEDEN 
Binnen in Tennishal de Leeuwerik  Buiten op het park van ZTV       

 Jeugd / Sr: 4 personen 60 min. tot 19.00 uur   Junioren vanaf 12 jaar & Senioren: 2 pers. 30 minuten vanaf 19.15 uur 

 Jeugd / Sr: 4 personen 45 min. tot 19.00 uur            Junioren vanaf 12 jaar & Senioren:  4 pers. 60 minuten vanaf 19.15 uur 

 Overige Jeugd / Sr:............................................................................................. 
 

BESCHIKBAARHEID:Geef aan wanneer u WEL beschikbaar bent door de hokjes aan te kruisen. Gearceerde hokjes niet invullen.  
Minimaal twee mogelijkheden op het liefst meerdere dagen. LET OP: **Maandag is in principe geen lesdag maar als plaatsing op  
de andere dagen niet mogelijk is dan zal naar de maandag worden uitgeweken. Vul dus naast de maandag altijd een andere dag in. 
 

 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 

Maandag               ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **     

Dinsdag                               

Woensdag                               

Donderdag                               

   Door retournering van dit formulier verklaart u zich akkoord met de Algemene Voorwaarden van Tennis.WB.  
   Zie hiervoor  www.tenniswb.nl.    

                    Datum:                     Handtekening: 
                                                                        * voor minderjarigen ondertekening door ouders/verzorgers 

http://www.tenniswb.nl/tennis-lessen/lesvoorwaarden
http://www.tenniswb.nl/
http://www.tenniswb.nl/

