
 

 

 Lentelessen volwassenen 2023 

 

Beste tennisvrienden, 

Tijdens de winterlessen 2022/2023 hebben we een nieuwe manier van inschrijvingen geintroduceerd 

voor de volwassenen:  

• Inschrijven in groep 

• Inschrijven individueel 

 

Hoe schrijf ik in voor de lentelessen: 

 

De inschrijvingen met een volledige groep (min 4 personen) hebben voorrang op een individuele 

inschrijving.  

Bij de planning zullen we dus eerst de groepen plannen en pas nadien de individuele inschrijvingen. 

 

 

Optie 1: Inschrijven als groep 

Procedure: 

• Inschrijven gebeurt via een google form die op de website zal staan. 

• Eerst ingeschreven = eerst gepland! 

• Er is 1 contactpersoon voor de groep. 

• Inschrijven kan tot 10/03/2023 

• Noodzakelijke info bij inschrijving: 

o Aantal deelnemers van de groep (minimum 4!) 

o Gegevens van alle deelnemers: naam+ emailadres + tel nr. 

o Minstens 3 beschikbare momenten : voorkeurmoment, alternatief 1 en alternatief 2. 

• Ontvangst inschrijvingsbevestiging & lesuur: tijdens de week van 27/03 per mail 

• Jullie lesuur is pas 100% zeker na volledige betaling (bij inschrijving !!)  

• De betaling dient te gebeuren via 1 volledige storting voor de hele groep. 

 

 



Optie 2: Individuele inschrijving 

OPM:  op basis van niveau en beschikbaarheid gaan wij op zoek naar een geschikte groep. 

Procedure: 

• Inschrijven gebeurt via een google form die op de website zal staan. 

• Inschrijven kan tot 10/03/2023 

• Planning in functie van beschikbaarheid (na planning van de groepen) 

• Noodzakelijke info bij inschrijving: 

o Al je gegevens: naam+ emailadres + tel nr. 

o Minstens 3 beschikbare momenten : voorkeurmoment, alternatief 1 en alternatief 2. 

• Ontvangst inschrijvingsbevestiging & lesuur tijdens de week van 27/03 per mail 

• Je lesuur is pas 100% zeker na volledige betaling van je individuele betaling (bij inschrijving !) 

o Betaling steeds het tarief voor een groep met 4. 

o Indien u terecht komt in een groep met 5, zal er een terugbetaling gebeuren. 

 

 

Betaling bij inschrijving 

 

Je inschrijving is pas definitief na betaling. Gelieve dus bij inschrijving het lesgeld over te maken op 

volgende rekening: BE58 0688 9317 1579 

Bij een inschrijving in groep dient het totale bedrag voor de groep in een betaling te gebeuren. 

Gelieve de namen van alle lesnemers te vermelden bij de ‘mededeling’. 

Bij een individuele inschrijving dient het lesgeld volgens de formule ‘1 uur met 4 personen’ te 

gebeuren. Een eventuele aanpassing indien er meer of minder deelnemers zijn gebeurt na aanvang 

van de lessenreeks. 

Enkel leden van de club kunnen in de lente les volgen, vergeet dus zeker niet om jullie tijdig lid te 

maken. Enkel Start 2 tennissers hoeven zich niet meteen lid te maken van de club. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tarieven 

 

Groepslessen 

• Overdag (9-16u)  

• Avond in de week (ma-di-woe-do-vr: 18-22u) 

• 8 weken les (1u) 

• Prijs overdag:          100 euro 

• Prijs week na 18u:  110 euro 

 

Privélessen 

• Alleen: € 40/uur 
• Duo-les (met 2): € 50/uur (€ 25 pp) 
• Les met 3 of 4: € 60 /uur (te delen door aantal deelnemers) 

 


