Inschrijfformulier
Tennisschool Coen Beltman

Hoe in te vullen?

stap 1: Download de PDF
(bestand > opslaan als ...)

stap 2: Vul je gegevens in
(checklists zijn aanklikbaar)

stap 3: Opslaan
(bestand > opslaan)

of
stap 4: E-Mail de PDF naar
info@tennisschoolcoenbeltman.nl

stap 4: Print de PDF
(bestand > printen)
en stuur hem op/geef aan
Coen

Inschrijfformulier Tennisschool Coen Beltman
Middels dit formulier kun je je inschrijven voor het volgen van tennislessen binnen Tennisschool
Coen Beltman. Je kunt je zowel inschrijven voor het winter- als het zomerseizoen.
Winterseizoen
Het winterseizoen start in de 1ste week van oktober 2012. In deze periode kun je buiten of binnen
trainen. De haltrainingen vinden plaats in Tennishal het Wooldrik of in de Twentehallen. De buitentrainingen vinden plaats bij T.V. het Wooldrik. Voor deze buitentrainingen dien je lid te zijn van
de tennisvereniging het Wooldrik, Deze lidmaatschapverplichting geldt niet voor de haltrainingen.
Lid worden van T.V. het Wooldrik kan online via de website: www.tvhetwooldrik.nl
Zomerseizoen
Het zomerseizoen start in de 1ste week van april 2013. Deze buitentrainingen vinden plaats bij T.V.
het Wooldrik.
Trainingsmogelijkheden buiten
Aantal leerlingen

Lesduur (min)

Aantal lesweken

Tarief (per maand)

8

50

20

€25

Junioren
Junioren

4

50

20

€35

Junioren

2

50

20

€65

Senioren

4

50

20

€35

Senioren

2

50

20

€65

Trainingsmogelijkheden binnen
Aantal leerlingen

Lesduur (min)

Aantal lesweken

Tarief (p/maand)

Aantal banen

Junioren

8

60

22

€32,50

1

Junioren

8

60

22

€40

2

Junioren

4

60

22

€60

1

Senioren

4

60

22

€60

1

Senioren

2

60

22

€115

1

Bij incomplete groepen blijft bovenstaand tarief gehanteerd en blijft de lesduur ongewijzigd.
Het is mogelijk de tennislessen per maand op te zeggen. Dit is mogelijk door een mail te sturen
naar info@tennisschoolcoenbeltman.nl

Achternaam:
____________________________________________
Voornaam:		
____________________________________________
Voorletters:		
____________________________________________
Adres:			
____________________________________________
Huisnummer:
_______________________ Toevoeging: ________
Postcode:		
________ Woonplaats: ______________________
Geb. datum:
______________
E-mail adres:
____________________________________________
Telefoonnummer:
____________________________________________
Mobiel:		
06-_________________________________________
Voorkeuren/Verhindering: ____________________________________________
Bent u al lid van de vereniging?

Ja

Nee

Zo ja, wat is uw KNLTB nummer: _______________________________________

Machtiging
Ondergetekende machtigt Tennisschool Coen Beltman het afgesproken lesbedrag af te schrijven
van
Bank/giro nummer:
____________________________________________
t.n.v.				
____________________________________________
De automatische incasso zal plaatsvinden rond de 25ste van iedere maand gedurende 6
maand. Bij minderjarigen dienen de ouders/wettelijke vertegenwoordigers te tekenen.
Datum:						

Handtekening/naam:

……………………….						

…………………………………………………

Tennisschool Coen Beltman			
e-mail: info@tennisschoolcoenbeltman.nl

P/a Wooldriksweg 29 A		
Rek nr. 1104.92.404			

7512AN Enschede
Kvk: 55720005

