LENTE-TENNISSCHOOL 2022:

VOOR DE JEUGD

- 10 weken training, start na de paasvakantie
- Indien volzet kunnen eventueel andere uren worden voorgesteld.
- Iedereen krijgt sowieso een herinneringsmailtje enkele dagen vóór start van de lessen.
- Voor de competitiespelers: Hou rekening met interclub. Bv. niet inschrijven op woensdag als je weet dat je IC speelt op woensdag.
AANBOD:
woensdag 17u00 tot 18u00 (1 uur)
woensdag 17u00 tot 19u00 (2 uren)
vrijdag 16u30 tot 17u30 (1 uur)
vrijdag 15u30 tot 17u30 (2 uren)
vrijdag 19u30 tot 20u30 (1 uur)
vrijdag 19u30 tot 21u30 (2 uren)
DATA LESSEN (10 WEKEN)
WOE:
VRIJ:

20/4
22/4

27/4
29/4

4/5
6/5

11/5
13/5

18/5
20/5

25/5
27/5

1/6
3/6

8/6
10/6

15/6
17/6

22/6
24/6

Voor wie meer progressie wil boeken, raden we sterk aan om meerdere uren en/of dagen te komen trainen. Wij merken toch een
duidelijk verschil op bij de kinderen die meerdere uren per week spelen in vergelijking met de anderen.
PRIJZEN EN BETALING:
- betalingen cash of Payconiq op eerste lesdag
- prijzen op basis van aantal uren training per week
- 2014 en jonger = helft van de prijs
2013 en ouder
1u/wk = 120 €

2u/wk = 180 €

3u/wk = 240 €

4u/wk = 300 €

5u/wk = 360 €

2014 en jonger
1u/wk = 60 €

2u/wk = 90 €

3u/wk = 120 €

4u/wk = 150 €

5u/wk = 180 €

INSCHRIJVEN:
vereeckejulie@hotmail.com
- Vermelden gegevens: naam, voornaam, geslacht, geboortedatum, adres, e-mail, gsm/tel.
- Geef duidelijk door welke dag(en) jullie wensen te komen, voor hoeveel uren, en van welk uur tot welk uur.
- Indien problemen met de voorgestelde uren, geef gerust uw opmerkingen door, wie weet kunnen we indien mogelijk andere uren
voorstellen.
SPECIFIEKE BEPALINGEN:
- Bij afwezigheid van 1 gemiste les, kan die les niet ingehaald of terugbetaald worden. Bij afwezigheid van 2 of 3 opeenvolgende
gemiste lessen, kan 1 les ingehaald of terugbetaald worden. Bij afwezigheid van 4 opeenvolgende gemiste lessen, kunnen er 2 lessen
ingehaald of terugbetaald worden. Voor tennisschool worden ziektes en blessures pas relevant geacht vanaf een afwezigheid van 5 of
meer opeenvolgende gemiste lessen en kan dus enkel in dat geval aanspraak gemaakt worden op een integrale inhaling, terugbetaling
of verrekening, mits het voorleggen van een stavend doktersattest.
- Voor wie aan een totaal bedrag van 800 euro of hoger komt (bv. meerdere lesvolgers binnen het gezin), bestaat de mogelijkheid om
over enkele maanden in schijven af te lossen.

