
Tennisschool Scheepens-Schultz
Inschrijfformulier zomer tennislessen speeltuin “De Uiver”

Voornaam: ………………………… Achternaam: …………………………

Aantal jaren tenniservaring: …………jaar Leeftijd: ………………………………jr

Woonplaats: ………………………………… Email: ……………………………………………………….

Telefoon: ………………………………………… Mobiel nr: …………………………..

Bent U lid van de speeltuin: Ja) Nee) (lidmaatschap is €20,- p.j. voor hele gezin)
Zo ja dan mag je buiten lestijden vrijspelen op de baan én is er korting bij ons Kids Sportkamp

Ik wil me graag aanmelden voor de volgende les: (omcirkel wat van toepassing is)

Voor de jeugd:
A) Sas Kids Tennis 8 lessen 45 minuten (incl. diploma) € 58, - pp

(Voor beginnende kids van 4-7 jaar op woensdag middag 13.00 uur
Vanaf 6 mei 2020*min. 10 deelnemers) Voor Naschoolse opvang “t Strand”: €45,- pp

B) Groep les jeugd 3/4 personen 50 minuten 10 lessen € 128,-pp
C1) Privélessen jeugd (1/2 pers) 30 minuten 10 lessen € 210,- totaal
C2) Privélessen jeugd (1/2 pers) 30 minuten 5 lessen € 105,- totaal
C3) Privéles jeugd 50 minuten 1 les € 42,- totaal

(De privélessen zijn bij 2 pers. de helft van het bedrag!!)

Voor de volwassenen:
D)   Groep les (3/4 pers) 50 minuten 10 lessen € 150,- pp
E1) Privélessen (1/2 pers) 30 minuten 10 lessen € 260,- totaal
E2) Privélessen (1/2 pers) 30 minuten 5 lessen € 130,- totaal
E3) Privéles 50 minuten 1 les € 50,- totaal

(De privélessen zijn bij 2 pers. de helft van het bedrag!!)
(Mocht je niet in het bezit zijn van een racket, is deze mits je dit van tevoren aangeeft bij ons gratis te lenen.)
(Mail of geef dit formulier vóór vrijdag 20 maart aan Sacha:  sachascheepens@gmail.com )
De lessen starten va 1 april 2020.
De 1e 2 regenlessen zullen bij groepslessen worden ingehaald. Bij privélessen altijd.
Invullen: (verplicht) Lesdagen: omcirkel je mogelijke dagen

Ma           Di         Woe       Do          Vrij         Zat        Zondag

Vanaf hoe laat kan je op baan zijn: ………………………uur/ Met wie wil je les : ……………..

Handtekening…………………………………. (Voor jeugd, handtekening ouder)
PS. Zet alvast in de agenda: Kids Sport Kamp: 6 t/m 8 juli 2020. bij Tennispark ABN.

mailto:sachascheepens@gmail.com

