
 

Inschrijfformulier tennisles. 

Start periode lessen:  
Zomer: maart/april  
Winter: oktober/november 

Deelnemers aan winterlessen krijgen voorrang bij het indelen van de zomerlessen! 

Ik wil graag lessen met de volgende personen: 
1:      4:      
2:      5: 
3:      6: 

Zomerseizoen bestaat uit 22 lesweken. 
Winterseizoen bestaat uit 14 lesweken. 

Lestarief: 44,- per lesuur, dit bedrag wordt verdeeld door het aantal leerlingen in de lesgroep   

  

Naam : Leeftijd :

Adres : Ervaring :

Telefoon nr : Niveau :

Email :

Welke trainingsvorm (juiste omcirkelen) hoeveel personen in een les: 

1        2        3        4        5        6      

Beschikbaarheid

Maandag Vanaf..........tot.........uur

Dinsdag Vanaf..........tot.........uur

Woensdag Vanaf..........tot.........uur

Donderdag Vanaf..........tot.........uur

Vrijdag Vanaf..........tot.........uur



                Les reglement  

1. Alle lessen zijn inclusief het gebruik van ballen en eventuele hulpmiddelen, 
behalve het gebruik van rackets! 

2. Indien er door regen lessen uitvallen dan werken wij met een 50% 50% regeling. 
1ste regenles zal worden ingehaald, de 2de regenles is voor eigen rekening, 3de regenles zal weer 
worden ingehaald en 4de is voor eigen rekening etc! 

3. Bij ziekte of afwezigheid van de trainer komt er vervanging of wordt de les later ingehaald. 

4. Indien bij groeps- duolessen een leerling niet aanwezig is, is dat voor eigen rekening. 

5. Lesdagen zijn alle dagen in de lesperiode, buiten de schoolvakanHes en officiële feestdagen. Hiervan 
kan alleen in overleg met de trainer worden afgeweken. 

 Wijzigen van lesHjd of dag binnen het seizoen is niet mogelijk.  

6. De lesgelden dienen uitsluitend betaald te worden via door de trainers uitgedeelde rekeningen van 
Tennisschool Anjoy. Wilt u contant betalen, neem dan de rekening mee ter ondertekening, om 
misverstanden te voorkomen.  

7. Een lesuur duurt 50 min ( al dan niet voorafgegaan door 10min inspeelHjd of aan het einde van de 
les 10min uitspeelHjd) 

8. Iedereen die zich op wil geven voor les moet dat zelf doen. Andere namen invullen op het 
inschrijfformulier geeW nog geen recht om te lessen. (Dit in verband met de indeling en planning) 

9. Bij problemen met de indeling van de lessen m.b.t. het aantal mensen waar men les mee wil 
hebben, neemt de trainer contact op voor aanvang van de lessen daar dit financiële gevolgen heeW 
voor de leerling men kan dan alsnog beslissen dit wel of niet te doen. (Hierna staat alles vast) 

10. De lesdagen zijn alle doordeweekse dagen van 9.00 – 12.00uur. en van 13.00 – 22.00uur. (De jeugd 
heeW voorrang van 15.30 – 19.00uur en op woensdag van 14.00 – 19.00uur) 

       12. Het is verplicht lid te zijn van de vereniging. 

11. Aanspreekpunt voor wat betreW de lesplanning en overige vragen; Joyce Bruynesteijn. bereikbaar 
op telnr: 0622253433. 

               mail: joycebruynesteijn@gmail.com 

    


