WINTERTRAINING 2019-2020 TV DINTELOORD
TRAININGSMOGELIJKHEDEN VOOR JUNIOREN EN SENIOREN

• 17 tennislessen voor junioren 45 minuten 4 personen
• 17 tennislessen voor junioren of senioren van 30 minuten met 2 personen
• 17 tennislessen voor junioren of senioren van 60 minuten met 4 personen
Andere mogelijkheden op aanvraag b.v. privé-training

€ 140,25 p.p.*
€ 187,00 p.p.*
€ 187,00 p.p.*

OPMERKINGEN
- Plaats : Tennispark van TV Dinteloord
- Om deel te kunnen nemen moet men lid zijn van TV Dinteloord. Bent u nog geen lid dan kunt u zich
aanmelden via de website www.tvdinteloord.nl onder het kopje “ledenadministratie”.
- Aanvang: vanaf 30 september 2019
- Wij doen ons best u in te delen in een groep naar uw voorkeur. Voor de uiteindelijke indeling zijn wij ook
afhankelijk van overige inschrijvingen. Aan uw keuze voor een bepaalde indeling kunt u derhalve geen
rechten ontlenen Als u wordt ingedeeld in een kleinere of grotere groep dan waarvoor is ingeschreven dan
zullen de lessen duurder respectievelijk goedkoper zijn. Informeer in dit geval bij de leraar naar de prijs!
- Inlevering en ondertekening van het inschrijfformulier verplicht tot het betalen van het verschuldigde lesgeld.
- Door in te schrijven accepteert u onze les- en betalingsvoorwaarden. Zie hiervoor onze website:
www.tenniswb.nl
INFORMATIE EN INLEVERADRESSEN:
Clubleraar: Danielle Boer  06-33219093
Tennis.WB,  06-53813425
Bij voorkeur inschrijven via e-mail: info.tenniswb@gmail.com of digitaal via www.tenniswb.nl

INLEVEREN VÓÓR 20 SEPTEMBER 2019 (BIJ VOORKEUR DIGITAAL VIA WWW.TENNISWB.NL)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSCHRIJFFORMULIER WINTERTRAINING TENNIS.WB 2019-2020 TV DINTELOORD
PERSONALIA / DIVERSEN
Naam
Voornaam
Adres
Postc/Woonpl.
Geboortedatum
MOGELIJKHEDEN
❑ JEUGD
: 4 personen 45 minuten
❑ JEUGD / SENIOREN : 2 personen 30 minuten
❑ JEUGD / SENIOREN : 4 personen 60 minuten

M/V

Telefoon
Mobiel
E-mail
Tenniservaring
Speelsterkte

Lid TV Dinteloord ja / nee

Overige mogelijkheden:
……………………………………………….
……………………………………………….

BESCHIKBAARHEID:
Geef aan wanneer u WEL beschikbaar bent door de hokjes aan te kruisen. Minimaal twee mogelijkheden en bij voorkeur
op 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
Vrijdag
LET OP: Er wordt training gegeven op maandag, dinsdag en vrijdag. Als u niet beschikbaar bent op de aangegeven
dagen en tijden maar wel wilt trainen, neem dan contact op met of met Tennis.wb. Wij gaan er alles aan doen om u toch
te kunnen plaatsen.
Door retournering van dit formulier verklaart u zich akkoord met onze algemene voorwaarden van Tennis.wb.
Zie hiervoor www.tenniswb.nl

Datum:

Handtekening: (junioren: ouders/verzorgers)

