
Inschrijfformulier Zomertraining 2017 Valkenburgse Tennis Vereniging (VTV). 
 

Naam:………………………………………………………………M/V 

Adres:………………………………………………………………....... 

Geboorte datum:………………………………………………………... 

Postcode:……………………………………………………………….. 

Telnr. / Mobielnr:…………………………/………………………........ 

E-mail:………………………………………………………………….. 
 

Ik tennis voor het …….jaar en heb…….jaar tennisles. 

Speelsterkte enkel/dubbel:…../…… 

Eventuele lespartners*:1……………………………………..2………………………............. 

3…………………….....................4………………………………5…………………………. 

* Partners moeten wel zelf een inschrijfformulier inleveren! Groepen hebben voorrang!  

Kosten en mogelijkheden* 

0 ROOD 5 t/m 9 jaar                        / 10 lessen (8-tal) van 50 min. € 52,50   ( tot 18.00 uur ) 

0 ROOD 5 t/m 9 jaar                        / 17 lessen (8-tal) van 50 min. € 89,25   ( tot 18.00 uur ) 

0 ORANJE / GROEN 8 t/m 12 jaar / 10 lessen (6-tal) van 50 min. € 70,--  ( tot 18.00 uur ) 

0 ORANJE / GROEN 8 t/m 12 jaar / 17 lessen (6-tal) van 50 min. € 119,--  ( tot 18.00 uur ) 

0 GEEL 13 t/m 17 jaar                     / 10 lessen (5-tal) van 50 min. € 84,--  ( tot 19.00 uur ) 

0 GEEL 13 t/m 17 jaar                     / 17 lessen (5-tal) van 50 min. € 142,80  ( tot 19.00 uur ) 

0 GEEL 13 t/m 17 jaar                     / 10 lessen (4-tal) van 50 min. € 105,-- ( tot 19.00 uur ) 

0 GEEL 13 t/m 17 jaar                     / 17 lessen (4-tal) van 50 min. € 178,50 ( tot 19.00 uur ) 

0 Senioren 10 lessen        / 10 lessen (4-tal) van 50 min. € 105,--     ( van 09.00 - 15.00 uur ) 

0 Senioren 17 lessen        / 17 lessen (4-tal) van 50 min. € 178,50    ( van 09.00 - 22.00 uur ) 

0 Privé les                        / 10 lessen van 50 min. € 420,--                ( van 09.00 – 16.00 uur ) 

0 Losse privé lessen € 42,-- / aantal en tijdstip in overleg met trainer ( 30 min. € 23,-- is   

   bespreekbaar). Voor “proeflessen” gelden dezelfde tarieven. 
 

Zie voor lesvoorwaarden en lesdata de website: www.vtv-tennis.nl 

* Keuze duidelijk aankruisen. Voor alle opties geldt (behalve privé les): Indien er minder 

   deelnemers per onderdeel inschrijven wordt het lesgeld / tarief gedeeld door het werkelijk 

   aantal deelnemers. De zomertrainingen starten in de week van maandag 27 maart 2017 

 

Hier kunt u de beschikbare dagen en tijden 
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Bij deelname aan de lessen gaat u akkoord met de lesvoorwaarden.  

Voor deelname aan de lessen geldt dat u lid moet zijn van de vereniging! 

U kunt de inschrijving voor de tennislessen mailen naar: mvanmastrigt@gmail.com 

Voor verdere informatie: trainer / leraar: Maikel van Mastrigt / Mobiel: 06-39119606. 

http://www.vtv-tennis.nl/

