Tennis

Voorletters					Roepnaam
Geboortedatum				Man / Vrouw
Adres
Postcode/Woonplaats
Telefoonnummer				Mobiel nr.
E-mailadres
TRAININGSCURSUS

15 weken, groep van 4 personen, 45 minuten
15 weken, groep van 6-8 personen, 60 minuten
Voor de tarieven van de lessen zie onze website (https://www.tcdemors.nl/training/) of bijgevoegd overzicht.

LESREGLEMENT
1. Alleen schriftelijke opgaven, door middel van dit inschrijfformulier en voorzien van een handtekening,
worden geaccepteerd.
2. Ondertekening van dit formulier betekent akkoord gaan met dit reglement.
3. Deelname aan de cursussen is volledig op eigen risico.
4. Deelname alleen mogelijk voor leden van TC de Mors.
5. Bij groepen vanaf 5 personen zal de prijs of lesduur evenredig worden aangepast.
6. Het cursusgeld moet worden voldaan aan de trainer per bank of contant voor aanvang van de 2e les.
7. Restitutie van lesgeld is niet mogelijk. Wel kunt u een vervanger(ster) sturen van ongeveer hetzelfde niveau.
8. Uitval van lessen wordt bepaald door de trainer. Inhalen van lessen geschiedt in januari 2022.
9. Circa 1 week voor aanvang van de cursus krijgt u per e-mail of app bericht over uw lestijd.

ONDERTEKENING
Plaats						Datum
Handtekening
Dit formulier per e-mail toesturen (trainer@tcdemors.nl) of schriftelijk inleveren.

(TENNIS)

Achternaam

AANMELDINGSFORMULIER SENIOR - LES

de

TC MORS

versie sept. 2021

Contributie
Senior lid (vanaf 23 jaar)
Senior 18 t/m 22 jaar		
Niet spelend lid			

Tennis

€
€
€

140,00 p/jaar
100,00 p/jaar
25,00 p/jaar

(incassering op basis van automatisch incasso door TC de Mors)

Tennislessen
Lessen worden in 2 periodes van 15 lesweken gegeven.
•
•
•
•
•

groep van 4 (in overleg 5)
groep van 6
groep van 7
groep van 8
groep > 8

45 min
60 min
60 min
60 min

€ 165,00 per persoon / per periode
€ 150,00 per persoon / per periode
€ 130,00 per persoon / per periode
€ 115,00 per persoon / per periode
in overleg

(incassering door tennistrainer van TC de Mors)

TC de mors Tarieven 2021

de

TC MORS

Lidmaatschap TC de Mors

versie sept. 2021

