SPORTCOMPLEX
AUGUSTIJNENPARK
TENNIS CLUB YPER
WINTER -EN JAARABONNEMENTEN
WINTERSEIZOEN
ZOMERSEIZOEN
JAARABONNEMENT

VAN 15 OKTOBER TOT 15 APRIL
VAN 15 APRIL TOT 15 OKTOBER
VAN 15 OKTOBER TOT 15 OKTOBER

Hebben nog recht op een Coronakorting:
- Voor wie vorig jaar in oktober volticket jaar betaalde, moet
nu slechts €275 betalen (i.p.v. €350) voor een volticket jaar.
- Voor wie vorig jaar in oktober dagticket jaar betaalde,
moet nu slechts €190 betalen (i.p.v. €265) voor een dagticket
jaar.

Onze formules voor wie lid wil worden:
25 EURO KORTING VOOR WIE OP TIJD BETAALT !
WINTER
ABONNEMENT

ZOMER
ABONNEMENT

JAAR
ABONNEMENT

VOLTICKET onbeperkt
spelen en reserveren

€ 270
(€ 245 vóór 15/10)

€ 190
(€ 165 voor 15/4)

€ 375
(€ 350 vóór 15/10)

DAGTICKET spelen tot
18u30, laatste
reservatie om 17u30

€ 210
(€ 185 vóór 15/10)

€ 145
(€ 120 vóór 15/4)

290 euro
(265 euro vóór 15/10)

NIET-LEDEN: HUUR TERREIN 1 UUR = 20 EURO PER SPELER

STORTING OP REKENINGNUMMER VAN TCY VZW IBAN: BE51 0013 6331 2162
MEDEDELING: NAAM + VOORNAAM + FORMULE
Na de storting mailtje sturen naar santens@telenet.be met vraag naar uw login en
paswoord. Het systeem kan u downloaden via onze website en dan kan
gereserveerd worden zowel op de club als van thuis uit. Een handleiding over het
reserveringssysteem en het aanmelden kan u tevens vinden op onze website.

BIJKOMENDE FORMULES

Vast uur: € 325 meerprijs bovenop lidgeld (€ 300 vóór 15/10)
Enkel mogelijk indien alle spelende leden volticket winter -of volticket jaarabonnement hebben.
Enkel mogelijk op dinsdagavond. Wie eerst betaalt, krijgt eerste keuze.
De vaste uren zijn geldig van 15 oktober tot 15 april.

Tweede ticket: € 170 meerprijs bovenop lidgeld (€ 145 vóór 15/10)
Enkel voor wie reeds volticket winter -of volticket jaarabonnement heeft. Tweede ticket geldig van 15
oktober tot 15 april. Speler heeft dan 2 tickets om mee te reserveren. Pas op, dit tweede ticket is op naam en
dus persoonlijk. Bij misbruik ervan (bijvoorbeeld echtgenote komt steeds spelen op het tweede ticket van
haar man, maar is zelf niet lid) wordt het ticket geblokkeerd in de computer.

AANGEPASTE FORMULES
- voor spelers die later wensen in te stappen ...
- voor studenten die slechts enkele maanden vakantie hebben ...
- voor spelers die terugkeren uit blessure ...
- voor spelers die vóór aanvang van de interclub nog wat wensen te trainen ...
- ....
Stuur een mailtje naar yannickostyn@hotmail.com en vraag naar een voor u
aangepast abonnement met prijsverrekening.

U VINDT GEEN SPEELPARTNER?

Informeer naar onze matchtrainingen via yannickostyn@hotmail.com!

INFO OVER
Voor alle info over intern reglement, specifieke bepalingen, tennisschool,
tenniskampen, activiteiten, ... Ga naar www.augustijnenpark.com of www.tcyper.be
en klik het item aan.

NIEUWSBRIEF ONTVANGEN VIA MAILING
Wenst u op de hoogte te blijven van activiteiten of organisaties van TC Yper?
Geef dan uw emailadres op via onze website bij “Schrijf u in voor onze nieuwsbrief”.

TENNIS CLUB YPER
WWW.AUGUSTIJNENPARK.COM

