Inschrijving
Naam:………..………………….…..
Voornaam: ……………………....…
Geboortedatum:…………….……..
Straat & nr:…………………..……..
Gemeente:……………….….…..….
Postnr:…………………………….…
Telnr:……………………….…….…
E-mail: ……………………………...
Tenniservaring:
0 geen
0 ………jaar
0 …..……. kleur/klassement
0 testmoment gewenst

Borsbeek Tennis Club
Boechoutsesteenweg 2
2150 Borsbeek
03/322.58.13
www.borsbeektennisclub.be

ZOMERLESSEN

2017

Rekeningnr.
BE02 9793 8341 5440
gsm: 0476/58.09.96 (na 17u)
mail:
tennisschool@borsbeektennisclub.be

Schrijft zich in voor:
0 Start to Tennis
0 Kidstennis multimove
0 Kidstennis blauw / rood
0 Kidstennis oranje/ groen of
jeugd/ volwassenen
02
03
0 4 personen

Tennisles voor kinderen

Tennisles voor volwassenen
Start to Tennis

Voorkeursdag: ……………………..
tussen ……..... en………... uur
Contact en betaling
Lesgelden en lidgelden (multimove
en Start to Tennis uitgezonderd)
dienen betaald te zijn voor aanvang van de lessen.

Borsbeek Tennis Club

Herentalsebaan 168-174
2100 Deurne
03/321.10.52

TENNISSCHOOL BTC
Onder leiding van gediplomeerde lesgever(s)
bieden wij via onze tennisschool volgend programma aan:

Kidstennis
Multimove/wit (3-5 jaar)
Een gevarieerd bewegingsaanbod voor jonge
kinderen met focus op tennis.
Max. 8 kinderen per trainer.
Blauw ( 5-7 jaar)
4–6 kinderen per trainer.
Rood ( 7-9 jaar)
Max 4 kinderen per trainer.
Oranje ( 9-10 jaar)
Max 4 kinderen per trainer.
Groen (10-12 jaar)
Max 4 kinderen per trainer.

Jeugd (+12jaar) en volwassenen
Vervolmaking
Privé of groepslessen.
Max 4 per trainer.
Start to Tennis
Start to Tennis is een voordelig en
compact lessenpakket voor volwassenen, met
een lessenreeks van 5 lesavonden, aangepast
materiaal en plezierige speelmomenten. Er is
geen specifieke sportachtergrond vereist: leren
tennissen was nooit zo makkelijk!
Max 6 per trainer.

WANNEER?

PRIJZEN

Start groepslessen (10 weken)
kidstennis / jeugd en volwassenen:
•
Maandag 24/04 vanaf 18u30 (voor
volwassenen en volgens afspraak)
•
Woensdag 26/04 van 13u-18u (kids)
•
Zaterdag 29/04 van 9u-13u

De prijzen voor de lessen zijn opgedeeld
in lesgeld + lidgeld. Deze zijn afhankelijk
van leeftijd en totaal aantal spelers.

Periode Start to Tennis:
•
Donderdag 13/04 van 18u30-20u
•
Vrijdag 14/04 van 18u30-20u
•
Donderdag 20/04 van 18u30-20u
•
Vrijdag 21/04 18u30-20u
•
Vrijdag 28/04 vanaf 19u (met afsluitende clubactiviteit)

WAT BIJ REGENWEER?
Bij regenweer vinden de lessen plaats in
tenniscentrum Jan Vanlangendonck,
Olieslagerijstraat 19, 2530 Boechout.
U wordt op voorhand verwittigd.
Binnenschoenen of turnpantoffels zijn
verplicht.

BEGELEID TENNISSEN
Extra gratis spelmoment bij droog weer op
vrijdagavond van 17u-18u30 voor de kinderen (tot 12 jaar) die zelfstandig een wedstrijdje kunnen spelen. We starten hiermee
op 5 mei 2017.

Prijzen van het lesgeld:
•
Multimove : €50,00
Blauw en Rood : €80,00
•
•
Oranje en Groen :
€90,00 (bij groep van 4 spelers)
€110,00 (bij groep van 3 spelers)
€130,00 (bij groep van 2 spelers)
•
Jeugd en volwassenen :
€90,00 (bij groep van 4 spelers)
€110,00 (bij groep van 3 spelers)
€130,00 (bij groep van 2 spelers)
•
€35,00/uur bij privélessen
•
Start to Tennis : €75,00
(racketten en verzekering worden
door de club voorzien + 1 waardebon inbegrepen bij Janssens Sport
t.w.v. €20.00)
Bij alle kids, uitgezonderd multimove, is er
1 deelname Kidstoer inbegrepen.
Prijzen van het lidgeld:
•
Multimove : geen lidgeld
•
Kidstennis : €45,00 * (tot 12 jaar)
•
Jeugd : €60,00 * (tot 16 jaar)
•
Volwassenen : €90,00 *
•
Start to Tennis: geen lidgeld
* lidgeld voor 15 maart betalen = €5,00
korting per persoon

