Tennistraining TV Brakkenstein
INSCHRIJFFORMULIER 2018 najaar - Jeugd
PERSOONLIJKE GEGEVENS
Naam:

Geboortedatum:

Leeftijd:

Adres:

KNLTB

Jongen/Meisje:

Lidnummer¹:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnr1:

E-mail adres:

Telefoonnr2:

Reeds gevolgde
lesjaren:

Speelsterkte
E/D:

¹ Wanneer je nog geen lid bent, dien je een separaat (lidmaatschap) inschrijfformulier in te vullen.
REGELS
1. De trainingen worden gegeven in de periode van september t/m december 2018, buiten op de
banen van TV Brakkenstein. Elke training duurt 1 uur, inclusief 5 minuten inspelen. De trainingen
worden verzorgd door Emile Gilbers (06-20460684) of een andere geschikte trainer via Tennis
Service Emile.
2. Kosten voor 12 trainingen in een groep van 8 personen bedraagt € 78,-. De kosten voor een
eventuele 2e training per week bedragen 60 euro. Het lesgeld zal voorafgaand aan de eerste
training automatisch worden geïncasseerd. Bij meer dan 2 trainende gezinsleden kan gespreid
worden betaald.
3. In schoolvakanties is er geen les. Kan je niet aanwezig zijn op een training? Meld je dan van te
voren af bij de trainer. Deze training is voor rekening van de leerling.
4. Indien de tennistraining door slechte weersomstandigheden geen doorgang kan vinden, dan belt
de trainer af. De eerste vervallen training wordt ingehaald, de 2e wordt niet ingehaald, vanaf de evt.
3e worden alle trainingen ingehaald. Er kan dus maximaal 1 training komen te vervallen.
5. Je ontvangt per mail bericht over de indeling, het tijdstip en de aanvang van de (eerste) training,
het zal ook op de website worden vermeld.

INSCHRIJVING
In Principe worden de trainingen op donderdag gegeven.
Geef met een kruisje aan welke tijden je NIET kan.
Donderdag

15.00

15.30

16.00

16.30

17.00

17.30

Leerling wil 2x in de week training volgen (tarieven? zie hierboven):

18.00

18.30

JA / NEE

INCASSO GEGEVENS
Incasseren lesgeld ten laste
van bank/ gironummer:

Ten name
van:

ONDERTEKENING

Datum:

Ingevulde inschrijfformulieren kunnen worden ingeleverd bij Emile Gilbers,
Begoniastraat 36, 6641 BS te Beuningen of info@tennisserviceemile.nl.
Graag vóór woensdag 29 augustus!
Handtekening:

1

19.00

19.30

