Inschrijfformulier 2019 Vreugd & Rust

Voor- en achternaam

Geboren

Telefoon

Mobiel

E-mail

Man/vrouw
Vrouw

Straat, postcode, woonplaats
Speelsterkte (indien bekend)
Aantal jaar tenniservaring
Opmerkingen/wensen

X

Ik meld me aan voor de volgende cursus (s.v.p. een X in het hokje van uw keuze plaatsen)
Cursus
Lesduur
Personen
Voorbereidend tennis 4 en 5 jaar
25 minuten
max 10 kinderen op een baan
Jeugd kennismakingscursus 6 t/m 17 jaar
50 minuten
ca. 8 kinderen op 1 baan
Jeugd 6 t/m 17 jaar
50 minuten
5-6 kinderen op 1 baan
Jeugd priveles half uur
25 minuten
1 kind (2 ook mogelijk)
Jeugd priveles heel uur
50 minuten
1 kind (2 ook mogelijk)
Volwassenen kennismakingscursus
50 minuten
6-8 personen op 1 baan
Volwassenen halfgevorderden en gevorderden
50 minuten
4 personen op 1 baan
Volwassenen priveles half uur
25 minuten
1 persoon (2 ook mogelijk)
Volwassenen priveles heel uur
50 minuten
1 persoon (2 ook mogelijk)

Ik kan op (hoe groter de beschikbaarheid, hoe groter de kans op plaatsing): bijvoorbeeld: van 13-16 uur
maandag
(tussen 16.00 en 21.00 uur)
dinsdag
(tussen 16.00 en 21.00 uur)
woensdag
(tussen 16.00 en 21.00 uur)
donderdag
(tussen 16.00 en 21.00 uur)
vrijdag
(tussen 16.00 en 21.00 uur)
zaterdag
(tussen 09.00 en 14.00 uur)
Datum
Naam (geldt als handtekening)
De inschrijving sluit op 10 februari 2019

Weken
10
4
15
10
10
4
12
10
10

Prijs p.p
€
45,00
€
25,00
€
139,00
€
245,00
€
490,00
€
30,00
€
155,00
€
247,50
€
495,00
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Tennisrackets
Bij de kennismakingscursussen kunnen leerlingen gratis gebruik maken van onze testrackets.
Ben je toe aan een nieuw tennisracket? Wij beschikken over een ruim assortiment aan testrackets. De leraar geeft je meer informatie!
Algemene informatie
Cursusperiode: maandag 4 maart tot en met vrijdag 14 juni 2019.
Er zijn geen lessen gedurende 1 week van de meivakantie. Lessen die uitvallen door feestdagen (pasen, pinksteren, hemelvaartdag)
worden ingehaald.
De lessen worden gegeven door een professionele trainer of trainster.
Indeling geschiedt op basis van niveau, leeftijd en beschikbaarheid.
De jeugdlessen worden op maandag t/m vrijdag tussen 16.00 en 19.00 uur (woensdag van 16.00-19.00) en op zaterdag tussen 09.00 en 14.00 uur gegeven.
De volwassenen lessen worden op maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 22.00 en zaterdag tussen 09.00 en 14.00 uur gegeven.
InnovaTennis, Esmoreitschouw 31, 2726 KH te Zoetermeer, tel. 06-26010806 (Munco Tideman).
Tennispark Vreugd & Rust Oosteinde 3 Voorburg
De informatie in deze folder is onder voorbehoud van typefouten.
De indeling wordt uiterlijk in de week van 25 februari 2019 per e-mail bekend gemaakt.
Lesreglement
Een lesuur duurt 50 minuten, cursisten hebben 60 minuten de beschikking over de baan.
Een leshalfuur duurt 25 minuten, cursisten hebben 30 minuten de beschikking over de baan.
Het niet op de les verschijnen is voor rekening van de cursist.
Bij afwezigheid van de trainer wordt de les ingehaald of wordt voor vervanging gezorgd.
Restitutie van het cursusgeld als gevolg van een blessure of ziekte is niet mogelijk, tenzij u een blessure- en ziekteverzekering heeft afgesloten.
Bij een blessure kan je iemand anders van ongeveer gelijk niveau de lessen laten overnemen. Dit na goedkeuring van InnovaTennis.
Het insturen van het inschrijfformulier verplicht u tot betaling van het cursusgeld, tenzij wij u niet kunnen plaatsen op uw beschikbare tijden.
Bij een niet complete groep wordt in overleg een alternatief aangeboden tegen tariefsaanpassing.
InnovaTennis B.V. en/of haar trainers/trainsters kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, blessures of andersoortige
schade aan personen of materialen die voor, tijdens of na de lessen zijn opgetreden of ontstaan.
Bedragen vanaf € 200 kunnen in 2 termijnen worden voldaan (1e termijn voor aanvang van de cursus, 2e termijn in april 2019).
Het lesgeld dient voor aanvang van de lessen te zijn ontvangen op rekeningnummer NL81 RABO 01300.77.828 t.n.v. InnovaTennis (Rabobank);
Indien wegens weersomstandigheden lessen niet doorgaan, wordt de eerste uitgevallen les ingehaald, de 2e niet, de 3e wel, de 4e niet.
Er worden maximaal 2 lessen ingehaald. Een inhaalles die wegens weersomstandigheden niet doorgaat, wordt niet ingehaald
Indien wegens weersomstandigheden een les dient te worden afgebroken tijdens de les, geldt dat de desbetreffende les als gegeven wordt beschouwd.

