
                 AANMELDINGSFORMULIER LESSEN  

                             TENNISCLUB ’t ZAND 

Bepalingen tennistrainingen: 

- Er worden 17 lessen van 60 minuten gegeven aan een groepje van maximaal 6 personen .  

- Op dit inschrijfformulier kun je aangeven wanneer je NIET  beschikbaar bent en welke groepsgrootte je voorkeur heeft. 

- Bij te weinig inschrijvingen kunnen lestijden komen te vervallen. 

- Bij afwezigheid van de trainer worden de lessen altijd ingehaald. 

- Indien lessen uitvallen i.v.m. weersomstandigheden, wordt per twee uitgevallen lessen één inhaalles gegeven. Het maximum 

aantal inhaallessen is vier.  

 

Persoonlijke gegevens   - graag invullen in blokletters 

 

Achternaam……..…………………………  Roepnaam…………………………...............  

 

Adres………………………………………  Postcode……………………………………  

 

Woonplaats.……………………………….  Telefoonnummer …………………………… 

 

Geslacht  M   -  V   Geboortedatum…………………………….  

 

E-mail adres ………………………………………………………………………………….….. 
 

Niveau: 

Ik speel  ………… jaren tennis. 

 

Gewenste training: kruis het hokje aan 

 groep van 6 personen    jeugdleden   € 120,-- p.p.  

senioren    € 130.-- p.p. 

    zomerlessen senioren die om 20.00 uur beginnen     € 100,-- p.p. 

 

 eigen verzoek groep van 4 personen  senioren    € 180,-  p.p 

 

 wedstrijdstrainingen in groep van 4 personen (6 lessen) *   €   70,-  p.p.  

 ………. privé-lessen van 30 minuten*      €   23,-  per les 

 ….…… privé-lessen van 60 minuten*      €   45,-  per les 

* tijdstip in overleg met trainer 

 

Ik wil graag in de groep met …………………………………………………………………………… 

 

Ruimte voor opmerkingen …………………………………………………………………….. 

 

                                zie: www.tilburg.nl/meedoenregeling 

 

 

Voor de meedoen-regeling hier het klantnummer van de meedoenregeling  

 

vermelden…………………………                                                               
                                                                                                                 ZIE OOK DE ACHTERZIJDE 



Vanaf  2019 worden de lessen in principe op vrijdag gegeven. Kun je op deze dag niet lessen, neem dan 

contact op met de ledenadministratie, Cees v.d. Wouw tel. 4671496 

 

Vul hieronder in of je mee wilt doen met de zomer– of winterlessen. Zet daar een kruisje. 

 

 ZOMERLESSEN  
-     De lessen beginnen vanaf  1 april en lopen door tot uiterlijk 30 september. (17 lessen). De exacte begindatum wordt na de 

       lesindeling bekend gemaakt. 

- Het inschrijfformulier dient uiterlijk op 1 maart  binnen te zijn bij TC ‘t Zand.  

 

Ik ben niet beschikbaar op: (dus kruis zetten als je NIET kunt) 

 
 15.00 16.00  17.00 18.00 19.00 20.00 

Vrijdag       

 

 WINTERLESSEN  
-      De lessen beginnen vanaf  1 oktober  en lopen door t/m 31 maart ..(17 lessen) De exacte begindatum wordt na de 

       lesindeling bekend gemaakt. 

- Het inschrijfformulier dient uiterlijk op 1 september  binnen te zijn bij TC ‘t Zand.  

 

Ik ben niet beschikbaar op: (dus kruis zetten als je NIET kunt) 

 
 14.00 15.00 16.00 

vrijdag    

 

 

HANDTEKENING ……………………………………………… 

(Bij minderjarigen handtekening ouder)       

 

           

Doorlopende machtiging 

 Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Tennisclub ’t Zand (onderdeel van S.J.B. ’t Zand) doorlopende 

incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie en/of lesgeld en 

uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Tennisclub ’t Zand. Als u 

het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken.Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact 

op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

 

Incassant ID: NL27ZZZ410958830000 Ons bankrekeningnummer is NL86RABO 0171200306 t.n.v.  SJB ’t Zand inz. Tennis 

 

Naam rekeninghouder  ………………………………………………………………………………… 

 

Rekeningnummer IBAN…………………………………………. 

 

Plaats en datum…………………………………………………… Handtekening …………………. 

 

Intrekking van de machtiging dient tijdig schriftelijk plaats te vinden. 

 

Als u niet met een automatische incasso wilt betalen sturen wij een factuur naar uw mailadres. 

               


