PRIVÉ
LESSEN

TENNIS CLUB YPER
Augustijnenstraat 35B, 8900 Ieper
T 057 36 02 91
M 0471 52 64 76
E info@tcyper.be

TENNIS CLUB YPER

www.augustijnenpark.com

WWW.AUGUSTIJNENPARK.COM
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Informeer via yannickostyn@hotmail.com om te weten op
welke momenten er nog terreinen en trainers beschikbaar zijn
voor vaste privéles!



Lidmaatschap betalen
(alle lesvolgers, jeugd en volwassenen, dienen lid te zijn.
Tennisschool volgen is niet gelijk aan lid zijn.)

U wil alleen les volgen? Of met een zelf samengesteld
groepje? Dat kan! U betaalt één keer één bedrag en dan bent
u voor de rest van de reeks op uw gemak!
(Betaling gebeurt cash bij aanvang van de eerste les.)



Zelf met uw ticket terreinen reserveren voor uw privéles



Zelf een trainer zoeken en afspreken



Wekelijks kleingeld voorzien voor de muntbakjes
(verlichting = 4 euro per uur)



Zelf reservaties opvolgen om beschikbare terreinen te
vinden



Wekelijks uw trainer betalen per les
(tarief af te spreken met trainer, doorgaans 20 à 25 euro/u)



Voor wie meer speelgelegenheid wenst, kan een tweede
ticket aangekocht worden
(ticket aan gereduceerd tarief, tweede ticket kan enkel
genomen worden in de winterperiode)

In dit bedrag zit het volgende omvat ALL-IN:


Terreinreservatie gebeurt door de club voor de ganse reeks.



De club legt ook de trainer vast voor de ganse reeks.



Verlichting van de terreinen is inbegrepen in de prijs.



Geen verplichting om apart lidmaatschap bij te betalen.
(Wie naast zijn vaste privéles vrij wil spelen, dient wel
lidmaatschap bij te betalen.)

Reeks van
5 weken

Reeks van
10 weken

Reeks van
20 weken

5 x 1u

10 x 1u

20 x 1u

1 € 175

€ 350

€ 700

€ 250

€ 500

€ 1000

€ 250 per speler

€ 500 per speler

€ 600

€ 1200

€ 200 per speler

€ 400 per speler

€ 700

€ 1400

€ 175 per speler

€ 350 per speler

PER

PER

2 € 125 per speler
PER

€ 300

3 € 100 per speler
PER

€ 350

4 € 87,5 per speler

Yannick ostyn geeft geen privélessen, enkel in het kader
van selectietrainingen.

INSCHRIJVEN

- X

Naar: yannickostyn@hotmail.com
Onderwerp: privélessen
Vermelden gegevens:
 naam en voornaam

 emailadres

 adres

 geboortedatum

 tel/gsm

 geslacht.

