Inschrijfformulier voor juniorentennisles
op tennispark LTC de Paasberg, zomerseizoen 2018.
Dit formulier kun je uitprinten, invullen en opsturen. Je kunt het ook digitaal invullen en naar mij mailen:
talan7@hotmail.com.
Je wordt ingedeeld in een groep van maximaal 8 kinderen. (Startende jeugdleden kunnen in een groep
ingedeeld worden van maximaal 10 kinderen)
De kosten voor 20 zomerlessen zijn € 130,- p.p. als je in een groep lest van 6 of meer personen. Ga je lessen
in een kleinere groep van 4 of 5 dan betaal je €180,- p.p. voor 20 zomerlessen.
Onze voorkeur gaat uit om met kleinere groepjes te werken voor een betere prijs kwaliteit verhouding. Wij
denken in kleinere groepjes meer persoonlijke vooruitgang te kunnen boeken.
Graag ontvang ik het bedrag in 1 keer. Lukt dit niet om de een of andere reden dan kun je persoonlijk contact met mij
opnemen om een andere regeling te treffen. Een lesuur duurt 50 minuten en begint altijd op het halve uur. De lessen
starten in week 14. Lessen die vallen op officiële feestdagen worden niet ingepland op die dagen. Ook in de
schoolvakanties worden er geen lessen gegeven (basisonderwijs regio: midden). Lessen die uitvallen door
ziekte/afwezigheid van de trainer worden ingehaald.

Naam:
Wanneer je voor het eerst
lid wordt van LTC de
Paasberg krijg je een
welkomstcadeau: Het eerste
jaar betaal je geen
contributie!

Adres:
Postcode/ woonplaats
Telefoon:
Geb. datum:
E-mailadres

Als je al weet met wie je graag samen wil gaan lessen vul dan hieronder hun namen in. Hier probeer
ik rekening mee te houden.
___________________________________________________________
De lessen worden op de volgende dagen/tijden gegeven.

Dinsdag

Tijd
15.30-16.30
16.30-17.30

Vrijdag

Tijd
16.00-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-21.00

Zet in de tabel kruisen op de plaatsen wanneer je absoluut niet kunt (het liefst zo min mogelijk
wegstrepen, dan heb ik meer mogelijkheden om goede groepen samen te stellen.)
Voordat de lessen beginnen krijg je schriftelijk (brief of E-mail) bericht bij wie je bent ingedeeld en
op welk tijstip de lessen zijn.
Met vriendelijke groeten,
Alan Hermsen

Klarenbeekstraat 35

6822 HS Arnhem

tel: 0622088886

