
 

  INSCHRIJFFORMULIER TENNISLESSEN 
  
Lesvoorwaarden  
De tennislesseizoenen lopen vanaf april t/m oktober / oktober t/m maart. 

 Om tennisles te krijgen is een lidmaatschap van TVDZ vereist. 

 Voor de 1
e
 les dient er een aanmeldingsformulier met pasfoto te zijn ingeleverd. 

 Er worden geen lessen gegeven in de schoolvakanties. 

 Het lesgeld dient bij de eerste les volledig te worden voldaan; 

 Een lesuur duurt 50 minuten; 

 Groepslessen gaan bij afzeggen van de gehele of een gedeelte van de groep, altijd door. De afzeggers 
hebben geen recht op inhalen of vergoeding van de gemiste les; 

 Indien lessen uitvallen door weersomstandigheden of de conditie van de baan, wordt de eerste les niet 
ingehaald, maar de tweede wel. De derde weer niet, maar de vierde wel...etc. tot maximaal 6 lessen; 

 De trainer is degene die bepaald of de les door kan gaan of niet; 
 
Inschrijfgedeelte tennislessen TVDZ  
 
Voornaam:   Achternaam:            Geslacht:   M  V   
 
Geboortedatum:  Telefoon :                             Mobiel: 
                    
Adres:    Huisnummer:    Datum inschrijving:              
 
Postcode:            Woonplaats:    E-mail adres :    
       

Ik schrijf me in voor de volgende soort les: 

 
groepsles (vier personen, € 153 per persoon voor 18 lessen); 
groepsles (drie personen, € 204 per persoon voor 18 lessen); 
privéles    (twee personen, € 306 per persoon voor 18 lessen); 
privéles    (één persoon, €  34 per les). 
groepsles (zes kinderen, € 102 per kind voor 18 lessen leeftijd t/m 12 jaar) 

 
Ooit tennisles gehad :       Nee  Ja  Ik heb nog nooit gelest bij TVDZ  
 
Les gehad bij : Fred Groen    andere leraar t.w.: …………………...  

Om een goede groepsindeling mogelijk te maken vragen wij u uw speelsterkte (indien bekend) en voorkeur voor 
lestijden hieronder op te geven. 

Voorkeur lestijden 
 
Wilt u hier zo ruim mogelijk vermelden op welke dagen en tijden u beschikbaar bent: 

Maandag van  tot uur 
Dinsdag van  tot uur 
Woensdag van tot uur 
Donderdag van tot uur 
Vrijdag van tot uur 
Zaterdag van tot uur 
Zondag van tot uur 

Speelsterkte (belangrijk voor de groepsindeling) 

 nooit getennist,       beginner 10,          beginner+ 9,    middenklasser 8/9,  middenklasser+ 8, 

 half gevorderd 8/7,   licht gevorderd 7,  gevorderd 6/7,  gevorderd+ 6 

 Aankruisen indien van toepassing. 

 

Het ingevulde formulier sturen naar het E-mailadres: tennislessen@tvdz.nl  

Een geprinte versie kan worden verzonden naar de TVDZ Postbus 110 1110AC Diemen  

of in de bus in de hal van het clubhuis worden gedaan. 

mailto:tennislessen@tvdz.nl

