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INSCHRIJFFORMULIER 

WINTERLESSEN 2019/2020 
 

MAXI & VOLWASSENEN 
(VANAF 11 JAAR EN OUDER) 

 

Tennisschool Roeselare 2019/2020  
Inschrijfformulier voor doelgroep maxi (11 en ouder), en volwassenen.  

O – Cursus 19 lessen van 60 minuten – 4 personen maxi/volwassenen     = € 230,- pp 

O -  Cursus 19 lessen van 60 minuten – 3 personen maxi/volwassenen     =   € 300,- pp  

O -  Cursus 19 lessen van 60 minuten – 2 personen maxi/volwassenen    = € 440,- p.p.  

O -  Cursus 19 lessen van 60 minuten – prive maxi/volwassenen        = € 850,- pp  

(gewenste cursus aankruisen) ( in overleg naar wat kan en haalbaar is indoorvelden) 

(ALLE PRIJZEN INCLUSIEF: LES, TRAINER, INDOOR, LICHTEN, BALLEN, MATERIAAL) 

LET OP: 19 EFFECTIEVE LESWEKEN EN 1 VRIJE SPEELWEEK ZELF NA DE 19E WK)  

LET OP: LES VOLGEN ZONDER LID TE ZIJN/WORDEN KAN BIJ ONS IN DE WINTER 😊😊) 

Losse flexibele privélessen ook mogelijk en in onderling overleg overeen te komen met Dirk de Vries. 

OOK in de voormiddag/namiddag ALTIJD mogelijkheden om les te volgen.  

 

Hierbij geef ik mij persoonlijk op voor de lentelessen bij TC Roeselare voor maxi of volwassenen.  

De trainingen zullen wekelijks worden gehouden en starten vanaf dinsdag 1 oktober 2019 tot medio 

maart 2020 en staan onder leiding van nationaal en internationaal ervaren coach Dirk de Vries en team. 

 (Er wordt normaal gezien geen les gegeven op feestdagen en vakanties). 

( Indien trainer ziek is en de lessen niet door kunnen gaan worden deze ingehaald in overleg) 

( Indien mensen zelf niet aanwezig kunnen zijn telt de les als ‘gegeven’. Privé uitgezonderd ! 

Hoe te betalen; Cash voorafgaand aan 1e lesdag in envelop, of overschrijving van 

tevoren op rekening van TC Roeselare: KBC IBAN: BE70 4675 1961 3125 met 

mededeling van : naam + Maxi/Volwassenen Winterlessen 2019/2020 

Indien betaling niet is gedaan van tevoren kan betreffende persoon niet deelnemen aan 

activiteit. 
 

Naam:……………………………………  Geb.datum:………………………… 

(er kan ook als 1 groep worden ingeschreven indien bekend) 

 

Adres:……………………………………………………………………………... 

Uw telefoonnr:………………………………………………………………….. 

Uw e-mailadres:………………………………………………………………… 

Ik zou graag willen trainen op: 1)……….…dag ………………………….tijd 

(voorkeuren aankruisen)    2)………….dag ………………………….tijd 

Plaats:………………. Datum:…………… Handtekening:……………………. 

 

Deadline inschrijving lentelessen maxi en volwassenen: 1 september a.s. VOL=VOL 

Formulier verplicht inleveren bij bar aan Daphne of aan Dirk de Vries persoonlijk of 

via e-mail: info@tcroeselare.be. Formulier online: www.tcroeselare.be –lessen/stages 
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