
 

 
 
 
 

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

 

TENNISHAL 
Winter tennislessen 2020-2021 

 
Hierbij treft u een overzicht van de winter lesmogelijkheden in onze tennishal. Vanaf 28 september t/m 27 maart zal er 20 
weken tennisles gegeven worden; in de lesvrije weken (zie het vakantierooster op de website en in het clubhuis) kan er ‘vrij’ 
gespeeld worden op de eigen lestijd. Dit geldt alleen niet in de kerstvakantie. Alle vermelde prijzen zijn inclusief baanhuur. 
Een week voor aanvang van het seizoen wordt het schema bekend gemaakt. 
 
Naam:  ...............................….........…................M/V Geb. Datum: ..........……….……...................... 

Voornaam: ...........................................…….............…...... Niveau:  ..........……….……...................... 

Straat:  ...........................................…….............…...... Huisnummer: ..........……….……...................... 

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

Telefoon:  Thuis     Mobiel      

E-mail adres:        @       

☺ WINTER LES 4 pers. op 1 baan, 45 minuten p.w.SENIOREN  6 x  € 77,50,- -p.p. per maand 
☺ WINTER LES 4 pers. op 1 baan, 45 minuten p.w.SENIOREN   € 405,- -p.p. (betaling ineens) 
☺ WINTER LES 2 pers. op 1 baan, 45 minuten p.w SENIOREN/JEUGD 6 x  € 139,- -p.p. per maand 
☺ WINTER LES 2 pers. op 1 baan, 45 minuten p.w .SENIOREN   € 745,- -p.p. (betaling ineens) 
☺ WINTER LES 1 pers. op 1 baan, 45 minuten p.w .SENIOREN/JEUGD 6 x € 242,- -p.p. per maand 
☺ WINTER LES 1 pers. op 1 baan, 45 minuten p.w .SENIOREN/ JEUGD  € 1.287,- -p.p. (betaling ineens) 
☺ WINTER LES 1 pers. op 1 baan, 25 minuten p.w .SENIOREN/JEUGD 6 x  € 149,- -p.p. per maand 
☺ WINTER LES 1 pers. op 1 baan, 25 minuten p.w .SENIOREN/JEUGD  € 798,- -p.p. (betaling ineens) 
 

 
Eventuele mede cursisten:1…………………….……………..2………………………………………3…………………………………………….. 

. 
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) 
 


