
 

 

NIEUW  

 Winterlessen volwassenen 2022/2023 

 

Beste tennisvrienden, 

Vanaf komende winter zijn er 2 wijzigingen voor de winterlessen volwassenen; 

• Manier van inschrijven: groep of individueel 

• Het lessenpakket: uitgebreid aanbod met vrij spelen 

 

1. Hoe schrijf ik in voor de winterlessen: 

 

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: 

• De mogelijkheid tot inschrijving start op vrijdag 15/07/2022 om 19u. 

• 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 10/08/2022 

• 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: tussen 10/08 en 20/08/2022 

• Jullie lesuur is pas 100% zeker na volledige betaling voor 30/08/2022  

• 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: 

• De mogelijkheid tot inschrijving start op vrijdag 15/07/2022 om 19u. 

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

• Inschrijven kan tot 20/08/2022 

• 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 ten laatste 10/09/2022 

• Je lesuur is pas 100% zeker na volledige betaling van je individuele betaling voor 20/09/2022  

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. 

 

 

 

 

2. Aanbod en prijzen 

 
• De wintercyclus: 22 weken: 

o 18 weken les. 

o 4 weken vrij spelen binnen je lesgroep. (groen aangeduid op kalender hieronder) 

o Start: maandag 26/09/2022 

 

• Tarieven: 

o Lessen overdag:  

▪ maandag tot vrijdag 9-17u. 

▪ 1u/week in een groep van  

• 3 pers.: leden € 400 pp (+€ 30 voor niet leden) 

• 4 pers.: leden € 300 pp (+€ 30 voor niet leden) 

• 5 pers.: leden € 240 pp (+€ 30 voor niet leden) 

• 6 pers.: leden € 200 pp (+€ 30 voor niet leden) 

o Lessen avond in de week (18-22u) 

▪ 1u/week in een groep van 

• 4 pers.: leden € 350 pp (+€ 30 voor niet leden) 

• 5 pers.: leden € 280 pp (+€ 30 voor niet leden) 

• 6 pers.: leden € 235 pp (+€ 30 voor niet leden) 

 

 



KALENDER WINTERLESSEN 2022/2023 

 

 

 

• Mogelijke lesmomenten 

 

 

 

 

 

 



• Annulatieverzekering: 

 

o Mogelijkheid om een annulatieverzekering te nemen (optioneel). Bij afwezigheid van 

4 of meer opeenvolgende weken omwille van medische redenen (doktersbriefje) 

worden de gemiste lessen terugbetaald. 

o Aanvraag voor deze annulatieverzekering gebeurt via een aparte google form die 

jullie vanaf 15/07 kunnen terug vinden op de website 

o Tarief voor volwassenen: € 30 

 

 

 

 

 

 

 


