Verhinderingskaart

Sponsoren

Gelieve alleen aan te kruisen wanneer NIET getraind kan worden!!
Er zijn maximaal 2 verhinderingen (dagen) toegestaan.
Naam

Tijden
Tijden

maandag

dinsdag

woensdag donderdag vrijdag

08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00

Lessen junioren/senioren
winter 2017 - 2018

13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00

	
  

21.00 - 22.00

T.V. de Hoven

Als u graag wilt lessen met vrienden en/of bekenden,
schrijf dan hieronder duidelijk op wie dat zijn.

1

3

2

4

ProTe-In

Oostkreek 42

7325 NH

Apeldoorn

totale kosten:

60,00

150,00
10 weken seniortraining 4 pers

losse training

425,00
2 pers
duo-training

213,75
4 pers
seniortraining

213,00
4 pers
jeugdtraining t/m 17 jr

171,00
tot

geb datum:

142,50

M /V

*
handtekening:

2 termijnen
1 termijn

*
datum:

16-10-2017 t/m 22-10-2017
25-12-2018 t/m 07-01-2018
26-02-2018 t/m 04-03-2018

Hierbij verklaar ik de algemene voorwaarden te hebben gelezen en te accepteren.

Herstvakantie
Kerstvakantie
Krokusvakantie

betaling termijnen

• pro.te.in@upcmail.nl
• IBAN nr. ProTe-In: NL74INGB0001813946
• tel.nr: 06-20399467
• www.prote-in.nl

N L

Feestdagen en schoolvakanties:

IBAN nummer

Administratie:

De rekening staat op naam van

15.		 ProTe-In bepaalt aan de hand van het aanbod en het lesrooster of de leerling wordt
ingedeeld in een groep van 5 of 6 personen. ProTe-In streeft naar een groep van
6 personen.

Hierbij machtig ik ProTe-In tot het incasseren van het lesgeld
van mijn bank/giro rekening.

14.		De kidstrainingen zijn voor nieuwe leden t/m 9 jaar, die voor het eerst op tennis gaan en hun
eerste lesseizoen bij ProTe-In gaan volgen.

* verplicht invullen

13.		 Deelname aan enige cursus is persoonsgebonden en alleen in overleg overdraagbaar.

@

12.		 De Tennisschool behoudt zich het recht om inschrijvingen te weigeren.

e-mail:

11.		 De betalingen zullen per automatische incasso geïnd mogen worden, met een
weigeringsperiode van 30 dagen.

mobiel:

10.		 Zodra het lesschema is vastgesteld, vindt er géén teruggave van het lesgeld plaats.

telefoon:

9.		Bij verhindering of ziekte dit uiterlijk 1 uur voor aanvang van de training melden aan de
trainer, zodat hij zijn programma kan aanpassen.

woonplaats:

achternaam:

*

8.		Bij het vervallen van de les door weersomstandigheden zal er 1 maal ingehaald worden
bij 2 maal uitval. (max. 2x inhaal mogelijk).

postcode:

Telefoonnummer trainer Pro-Te-In:

7.		 Bij het niet inleveren van een ondertekend inschrijfformulier kunnen wij u niet indelen.

adres:

Privétraining
Wilt u liever een slag- of spelsituatie wat meer uitdiepen dan kunt u uiteraard privétraining
volgen. Deze wordt voor u, na een korte analyse, op maat gesneden en al snel zult u hiervan
de vruchten plukken.

6.		 Wanneer er niet aan de gewenste keuze een indeling kan plaats vinden, dan zullen wij
in onderling overleg de groepsgrootte of lesgelden aanpassen.

*

Seniorentraining
U kunt individueel of in groepsverband aan uw tennisspel werken. In groepsverband wordt
een gezamelijk programma afgewerkt, waarin alle slagen en spelsituaties voorkomen. De
groep bestaat uit 4 personen en er wordt zoveel mogelijk op speelsterkte ingedeeld. Het is
natuurlijk ook mogelijk je met een groep in te schrijven, zorg er dan voor dat het lesformulier
tegelijk met de andere formulieren ingeleverd wordt bij de trainer.

5.		 Een lesuur bedraagt 50 minuten en de prijzen zijn per persoon.

voornaam:

Er bestaat voor ieder jeugdlid de mogelijkheid om meer dan 1 uur per week te trainen. Hoe
meer trainingsarbeid, hoe groter de vooruitgang. Hou hierbij rekening dat er ook genoeg
wedstrijden gespeeld dienen te worden.

3.		 Het lesseizoen start op 09-10-2017 en loopt t/m 18-03-2018.

Lessen winter 2017 - 2018

De jeugdtraining t/m 17 jaar wordt gegeven op basis van inzet en discipline, waarbij het plezier voorop staat. In elke training komen technische, tactische, mentale en conditionele vormen aan de orde. Tot de leeftijd 12 jaar wordt er extra veel aandacht besteed aan coördinatie.

2.		Met deze inschrijving voor de tennislessen gaat u tevens akkoord met een inschrijving
van het lidmaatschap bij T.V. de Hoven.

jeugdtraining t/m 17 jr 5/6 pers

4.		Dit seizoen zullen er in totaal 19 lesweken zijn.
De inhaalweek is van 19-03-2018 t/m 25-03-2018.

Inleveren voor 17-09-2017

Kids- en Jeugdtraining
De kidstraining t/m 9 jaar wordt gegeven in groepen van max. 8 kinderen en waarbij ze
spelenderwijs leren tennissen en het sociale aspect een belangrijke rol vervult tijdens de
training. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het tennisprogramma (kids-tennis).

1.		 Voor het volgen van tennisles, dient u lid te zijn van T.V. de Hoven.

*

ALGEMENE VOORWAARDEN

T.V. De Hoven

ProTe-In (Professionele Tennis Instructeurs) is een zelfstandige organisatie die op LTC
Zutphen, LTC Gorssel, TV de Hoven, TC Welgelegen, ALTV Tepci, Hotel Inntel Zutphen en BTCB
Brummen opereert en hier o.a. de tennislessen verzorgd. Nadat er, in dienstverband, jarenlang ervaring is opgedaan, is de tennisschool opgericht op 1 april 2006.
Binnen ProTe-In is er de mogelijkheid om club- en selectietrainingen te volgen. Tevens is er
binnen de regio een tennisopleiding voor alle talentvolle jeugd die cluboverstijgend willen
trainen. Het programma is onderverdeeld in kids-, jeugd-, senioren-, privé- en regiotraining.

