
    
 

Inschrijfformulier zomer 2016 voor junioren en senioren 
Van 4 april t/m 30 september 

 

16 lessen à 50 minuten met 10 minuten inspeeltijd. 

LESMOGELIJKHEDEN : 

    Cursus A : 16  X  ½ UUR PRIVÉ 1 PERSOON   € 336,- 

    Cursus B : 16  X  1 UUR PRIVÉ 1 PERSOON   € 672,- 

    Cursus C : 16  X  1 UUR PRIVÉ 2 PERSONEN   € 336,- 

    Cursus D : 16  X  1 UUR GROEPSLES 3 PERSONEN  € 224,- 

    Cursus E : 16  X  1 UUR GROEPSLES 4 PERSONEN  € 164,- 

    Cursus F : 16  X  1 UUR GROEPSLES 5 PERSONEN  € 134,40 
(Cursus F voor volwassenen: zelf met 5-tal aanmelden) 

   Cursus H:   16  X  1 UUR GROEPSLES 6 PERSONEN  € 112,- 
(Cursus H  NIET mogelijk voor volwassenen, 6-tal alleen mogelijk voor jeugd tot 12 jaar) 
Let op: bovenstaande prijzen gelden niet voor de jeugd, aangezien de lessen van       
de jeugd voor een groot deel worden gesubsidieerd door TC Marken.  
Alle bovengenoemde bedragen zijn per persoon, op basis van VOLLEDIGE groepen. 

Keuze aankruisen a.u.b. Inleveren VÓÓR  21 februari  bij Grietje Jacoba Schipper, Zeilstraat 20 

(SENIOREN) en bij Neeltje Alice Jansen, Kets 45(JUNIOREN) of bij de trainer. 
 

Algemene informatie 
Er wordt lesgegeven op dinsdag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 22.30 uur. Alleen volledig ingevulde en 
ondertekende formulieren worden verwerkt. De vaste leraar mag bij verhindering een vervanger regelen. 
Voor de aanvang van lesweek 1 krijgt u bericht omtrent de lesdag & lestijd. 
Lessen die om welke reden dan ook verzuimd worden, zijn voor eigen rekening van de cursist.  
De lessen zijn persoonsgebonden en alleen bij uitzondering en na overleg overdraagbaar.  
De les duurt 50 minuten. De leraar zorgt voor ballen op de baan, zodat u 10 minuten kunt inspelen.  
Indien de organisatie dit noodzakelijk acht kunnen er in overleg wijzigingen worden aangebracht in de 
lestijden of –dagen of groepssamenstelling. Uiteraard zijn losse privé-lessen zonder cyclus ook mogelijk. 
Indien door regen lessen uitvallen, is de eerste les voor rekening van de cursist, de 2e regenles wordt 
ingehaald, de 3e regenles vervalt, met een maximum van 2 vervallen lessen. 
LET OP: BIJ IEDERE DAG AANGEVEN WANNEER U ECHT NIET BESCHIKBAAR BENT!!! 
Denk hierbij aan werk, school, andere absolute verplichtingen etc. Op alle open vlakken geeft u de 
leraren dus ruimte om u in te delen. 
 

Doorstrepen welke half uren je niet beschikbaar bent. 
 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Dinsdag                                 

Woensdag                                 

Donderdag                                 

Vrijdag                                 
 

Personalia 
Naam…………………………………………………………M/V 

Straat…………………………………………………………….. 
Postcode/Woonplaats………………………………………….. 
Telefoonnummer…………………………………………………Mobiel........................................................... 
Geboortedatum…………………………………………………. 
Tenniservaring/leservaring…………………………………….. E-Mail…………………………………………… 
 

Ondergetekende verklaart zich akkoord met het feit dat het deelnemen aan de tennisles geheel en uitsluitend geschiedt voor eigen 
risico. Alle schade ( waaronder eveneens immateriële schade ) ontstaan als gevolg van of in verband met de tennisles zijn voor 
eigen rekening van de cursist. 

                             Handtekening…………………………… 
        ( indien minderjarig handtekening ouder ) 


