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 1e 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;
• 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 rest van de regen lessen wel;
• De trainer is degene die bepaald of de les door kan gaan of niet;
Inschrijfgedeelte tennislessen TVDZ
Voornaam:

Achternaam:

Geslacht:

Geboortedatum:

Adres en huisnr.:

Telefoon privé:

Telefoon mobiel:

Postcode:

Woonplaats:

Datum inschrijving:

E-mail adres :

M

V

Telefoon werk:

Privéles 30 minuten € 27,50
Privéles van 60 minuten € 55,Groepsles senioren of junioren van 4 personen (10 lessen van 50 minuten € 137,50)
Groepsles junioren van 6 personen (10 lessen van 50 minuten € 92,-)
Om een goede groepsindeling mogelijk te maken vragen wij u uw speelsterkte (indien bekend) en
voorkeur voor lestijden hieronder op te geven.
Speelsterkte* (belangrijk voor de groepsindeling)
nooit getennist,
half gevorderd 8/7,
toepassing.

beginner 10,

beginner+ 9,

licht gevorderd 7,

gevorderd 6/7,

Lestijden Jeugd:
Woensdag:
15.00u. tot 18.00u.
Vrijdag:
16.00u. tot 18.00u.

Ooit tennisles gehad?:
middenklasser 8/9,

Nee

middenklasser+ 8,

gevorderd+ 6 *Aankruisen indien van

Lestijden Senioren:
Woensdag:
18.00u. tot 21.00u.
Vrijdag:
18.00u. tot 21.00u.
Zaterdag:
09.00u. tot 15.00u.

Voorkeur lestijden:
Wilt u hier zo ruim mogelijk vermelden op welke dagen en tijden u beschikbaar bent:
Woensdag
van
tot
uur
Vrijdag
van
tot
uur
Zaterdag
van
tot
uur
Geef aan met wie u groepslessen wilt volgen:
1. _________________________
2. _________________________
3. _________________________
4. _________________________
Het ingevulde formulier sturen naar het E-mailadres: tennislessen@tvdz.nl
Een geprinte versie kan worden verzonden naar het adres: TVDZ Sportlaan 7 – 1111PX Diemen
of in de bus in de hal van het clubhuis worden gedaan.

1

Ja

