Tennisregelement
Inschrijfformulier
wintertraining (buiten)
2021
Tennistraining
junioren en senioren

M/V/X

Naam

1.

Adres

Onder een lesuur wordt verstaan een periode van 50 minuten; onder een half
uur wordt verstaan een periode van 25 minuten.

PC, woonplaats

2.

Privé-les is met 1 persoon, groepsles is vanaf 2 personen.

Mobiel

3.

Er wordt 15 weken lesgegeven.

4.

Lessen die uitvallen door afzeggingen van de lesnemer, ziekte of toernooien,

Geb. datum
E-mail
Speelsterkte

hoeven niet te worden ingehaald.

Ik tennis voor het

jaar en heb

5.
6.

Voorkeur lespartners
* Zij moeten ook zelf een insschrijfformulier
invullen.

Voor elk gekozen lessenpakket geldt een maximum van drie inhaallessen (bv.
bij slecht weer).

jaar les gehad.

Bij ziekte of afwezigheid van de trainer wordt de les ingehaald of er zal voor
een plaatsvervanger worden gezorgd.

1.
2.

7.

Inhaallessen worden in overleg met de tennisleraar geregeld.

8.

De lessen zijn in overleg met de leraar overdraagbaar aan derden.

9.

Inschrijving met eventuele les partners geeft geen garantie voor de
groepsindeling.

3.

10.

4.

Het totale lesgeld dient men uiterlijk de tweede les te voldoen.
U ontvangt hiervoor een factuur.

11.
De lessen worden gegeven door
Roan Valk en zullen op Quick
gegeven worden, tenzij anders
besproken.
De lessen beginnen op
maandag 1 november 2021.
* Aanstrepen wat gewenst is.

De lessen starten op maandag 1 november 2021. Iedereen die zich heeft
opgegeven krijgt voor woensdag 27 oktober 2021 een bericht op welke dag

Privé-les 50 min.

1 pers.

€ 765

p.p.

Privé-les 25 min.

1 pers.

€ 383

p.p.

Groepsles 50 min.

2 pers.

€ 383

p.p.

Groepsles 25 min.

2 pers.

€ 191

p.p.

Groepsles 50 min.

3 pers.

€ 255

p.p.

Groepsles 50 min.

4 pers.

€ 191

p.p.

en tijdstip de les plaatsvindt.
12.

De lessen worden gegeven op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag
en vrijdag. Evt. zou er op zaterdag- of zondagochtend ook getraind kunnen
worden. Het indelen van de lessen is wel afhankelijk van de beschikbaarheid
van de tennisbanen.

13.

Het volgen van de trainingen gebeurt op eigen risico, de tennisleraar is niet
aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen en de daaruit voortvloeiende
schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van de les nemer.

Ik kan beslist niet op
Ik kan beslist niet op

dag, van
dag, van

uur
uur

14.

Voor nieuwe leerlingen: u hoeft zelf geen ballen mee te nemen maar het
overige tennismateriaal moet u zelf aanschaffen. Voor rackets, grips en
bespanningen kunt u ons om advies vragen.

15.
Dit formulier volledig ingevuld en ondertekend uiterlijk vóór vrijdag 15 oktober 2021 mailen
naar roanvalktennisschool@gmail.com
Ik ga akkoord met, en ken de bepalingen van, het lesregelement.

De kosten voor begeleiding tijdens toernooien en kampioenschappen in
overleg met desbetreffende trainer.

Wij wensen u allen een sportief en succesvol winterseizoen toe!

Handtekening ouder/voogd:

Roan Valk

06-42116101
Roanvalktennisschool@gmail.com

