
 

 
 
 

Mariastraat 31 
7311 HH Apeldoorn 
IBAN: NL48ABNA0837174589 
E-mail: cynthiadekker@hotmail.com 
E-mail: tennisles@tcsprenkelaar.nl 
Mobiel: 06-28927521 

TC Sprenkelaar zomer tennislessen 2020 
Hierbij treft u een overzicht van de zomer lesmogelijkheden bij TCD. Vanaf maandag 30 maart t/m zaterdag 19 september zal er 
tennisles gegeven worden. Kijk voor het vakantierooster en lesreglement op www.tcsprenkelaar.nl . Er worden maximaal 17 lessen en 
minimaal 14 lessen gegeven. (Bij bijvoorbeeld maar 13 gegeven lessen wordt een inhaalles gepland). Uiteraard geldt dit niet bij uw eigen 
afwezigheid terwijl er wel les wordt gegeven! Een lesuur duurt 45 minuten. De lessen zullen worden gegeven op de tennisbanen van de 
vereniging. i.v.m. evenementen kan het zijn dat lessen in de hal gegeven worden. Het lesschema zal een week voor aanvang 
zomerseizoen bekend worden gemaakt. 
Bij slecht weer worden lessen – indien beschikbaar – in de tennishal gegeven, zonder dat hiervoor extra kosten berekend 
worden! 
 
Naam:  ...............................….........…................M/V  Geb. Datum: ..........……….……...................... 

Adres:  ...........................................…….............…...... Telefoon: ..........……….……...................... 

Postcode: ...............................................….............…...... Plaats:  ..........……….……...................... 

Niveau:  ...............................................….............…...... Bijzonderheden: ..........……….……...................... 

Telefoon: Thuis     Mobiel        

E-mail adres:        @       

☺ GEHELE ZOMER LES 4 personen op 1 baan, 45 minuten p.w. 6 x € 51,50,-  per maand 
☺ GEHELE ZOMER LES 4 personen op 1 baan, 45 minuten p.w.  € 265,-  ineens betaling vooraf 1e les 
☺ GEHELE ZOMER LES 2 personen op 1 baan, 45 minuten p.w. 6 x € 82,50  per maand 
☺ GEHELE ZOMER LES 2 personen op 1 baan, 45 minuten p.w.            € 450,-  ineens betaling vooraf 1e les 
☺ 10 tennislessen met 4 personen, 45 minuten per week   € 205,-   ineens betaling vooraf 1e les 
☺ 10 tennislessen met 2 personen, 45 minuten per week   € 335,-   ineens betaling vooraf 1e les 

☺GEHELE ZOMER Privé-lessen van ½ uur per week                6 x € 110,00               per maand 
☺GEHELE ZOMER Privé-lessen van ½ uur per week    € 560,00  ineens betaling vooraf 1e les 
 
☺GEHELE ZOMER Privé-lessen van 45 minuten per week  6 x € 160,00  per maand 
☺GEHELE ZOMER Privé-lessen van 45 minuten per week   € 820,00  ineens betaling vooraf 1e les 
 
☺Wil je een aantal losse lessen afspreken neem dan contact op met Cynthia Dekker 
 

 
 

Ik kan niet op:               
 
Formulier zo snel mogelijk mailen of sturen naar bovenstaand adres! (Inleveren aan de bar kan ook.) 
Ondergetekende machtigt TCD het voor dit pakket, verschuldigde bedrag – maandelijks – af te schrijven van: 

Bank IBAN nummer:    ____________________________________ 

Deze rekening staat op naam van : .......................................………...... te ....................................................... 

De eerste afschrijving zal na de eerste tennisles plaatsvinden. Indien geen machtiging wordt afgegeven verplicht u zich het volledige 

bedrag van de cursus voorafgaand aan de eerste les contant te voldoen. Hierbij verklaart u tevens akkoord te gaan met het 

lesreglement. 

Datum: ......-......-…… Handtekening: ..………..….............. (De inschrijving wordt alleen ondertekend geaccepteerd) 
 


