Gelieve alleen daar aan te kruisen wanneer er NIET getraind kan worden!!

LTC ZUTPHEN
Voor- en achternaam
Adres
Postcode en Plaats
Telefoon
E-mail
Geboortedatum

Winter 2020/2021

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
_________________________________ M / V

Tijden
08.00-09.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00

 Ik ben lid van LTC Zutphen  Speelsterkte: ………….
 Geef toestemming om N.A.W. gegevens uit te wisselen met tennisvereniging LTC Zutphen.

16.00-17.00

Ik geef me op voor de volgende training(en): 19 lesweken
1 termijn

Tenniskids rood (6-8 pers)
€ 132,00

Jeugdtraining
€ 167,50

Jeugdtraining 4 personen
€ 229,00

Jeugdtraining 2 x per week
€ 412,20

Seniortraining 4 personen
€ 229,00

Seniortraining 1 persoon
€ 915,00

18.00-19.00

4 termijnen
€ 37,50
€ 46,00
€ 61,50
€ 107,00
€ 61,50
€ 232,50

Betalingswijze
 automatische incasso 1 termijn
 automatische incasso 4 termijnen
De betalingen mogen automatisch geïnd worden van het volgende:

17.00-18.00
19.00-20.00
20.00-21.00
21.00-22.00
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

t.n.v.:____________________________________te: _____________________

13.

Datum:_________________________Handtekening:____________________

14.

Als u graag wilt lessen met vrienden en/of bekenden, schrijf dan hieronder
duidelijk op wie dat zijn.
1. _________________________ 3.

_________________________

2. _________________________ 4.

_________________________

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

















































































Algemene Voorwaarden:

IBANnummer : NL________________________________________________

Graag inleveren vóór 14 september 2020 bij de trainer of per email:
tenhave.christel@gmail.com

Maandag

15.
16.
17.

Elke lesklant dient lid te zijn van LTC Zutphen.
De trainingen zijn van 05-10-2020 t/m 13-03-2021.
Lestarief is gebaseerd op 19 lesweken.
De inhaalweek is in de week van 15-03-2021 t/m 21-03-2021.
Eén lesuur duurt 50 minuten en de prijzen zijn per persoon.
De prijzen zijn exclusief de contributie van LTC Zutphen.
Het lesgeld wordt afgeschreven in de maanden oktober, november, december, januari.
Bij het niet inleveren van een lesformulier kunnen wij u niet indelen.
De Tennisschool behoudt zich het recht om inschrijvingen te weigeren
Zodra het lesschema is vastgesteld, vindt er géén lesgeld teruggave plaats.
Wanneer er niet aan de gewenste keuze een indeling kan plaats vinden, dan zullen wij in
onderling overleg de groepsgrootte of lesgelden aanpassen.
De betalingen zullen per automatische incasso geïnd worden, met een periode om te
weigeren van 30 dagen.
Bij verhindering/ziekte dient u uiterlijk 1 uur voor de training u afgemeld te hebben bij de
trainer, zodat hij zijn programma kan aanpassen.
Bij het vervallen van de les zal er 1 maal ingehaald worden bij 2 maal uitval. (max. 2 x
inhaal mogelijk). Bij ziekte van de trainer wordt deze les 1 op 1 ingehaald.
Deelname aan een cursus is persoonsgebonden.
Trainers: Guido Spoor: 06-48371872
Christel ten Have: 06-50245544
De lessen worden onderbroken door de officiële basisschoolvakanties en feestdagen.
Herfstvakantie
17-10-2020 t/m 25-10-2020
Kerstvakantie
19-12-2020 t/m 03-01-2021
Voorjaarsvakantie
20-02-2021 t/m 28-02-2021

