
               

                                WINTERTRAINING  2019 - 2020  ZUNDERTSE TV 
                                                       TRAININGSMOGELIJKHEDEN VOOR JUNIOREN EN SENIOREN 

 

Mogelijkheden voor junioren/senioren binnen in Tennishal de Leeuwerik 

• 17 tennislessen van 60 minuten met 4 personen  € 252,00  p.p.  

• 17 tennislessen van 45 minuten met 4 personen  € 189,00  p.p. 

• Andere mogelijkheden in overleg 
 

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

• 17 tennislessen van 60 min. met 4 personen                  € 190,00  p.p.  

• 17 tennislessen van 30 min. met 2 personen                  € 190,00  p.p.  
 

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 14 oktober a.s. op de website van ZTV maar u zult eerder telefonisch  
of via e-mail op de hoogte worden gebracht. 

• Aanvang: vanaf  21 oktober 2019 
 
INFORMATIE EN INLEVERADRESSEN:  
Clubleraar: Gert-Jan Nieuwlaats   06 -  14710117 
Bij voorkeur digitaal inschrijven via www.tenniswb.nl of via email: info.tenniswb@gmail.com 
 

      
INLEVEREN VÓÓR  27 september a.s. (bij voorkeur digitaal via www.tenniswb.nl) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------  
                   INSCHRIJFFORMULIER WINTERTRAINING TENNIS.WB 2019/2020 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 

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

❑ 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.  
 

 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 
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