
  

      Gelre Tennis 

 
 

 

Inschrijfformulier Tenniskids 2018 junioren 5 tot 12 jaar 

 
Voornaam:   ……………………………………………………...j/m 

Achternaam:  …………………………………………………………. 

Adres:   …………………………………………………………. 

Postcode+Woonplaats: …………………………………………………………. 

Geboortedatum:  …………………………………………………………. 

Telefoonnummer:  …………………………………………………………. 

Emailadres:   …………………………………………………………. 

School:   …………………………………Groep:………………. 

Ik heb eerder les gehad:  ja/nee                    
 

Ik wil mij graag opgeven voor de Tenniskids lessen zomer 2018 
 

  

 

Ik ben op de volgende dagen en tijden beschikbaar: 

 

Maandag van………………….uur   tot……………………………… uur 

Dinsdag van………………….uur   tot……………………………… uur 

Woensdag van………………….uur   tot……………………………… uur 

Donderdag van………………….uur   tot……………………………… uur 

Vrijdag van………………….uur   tot……………………………… uur 

 

 

Datum 

 

Handtekening 

 

Door ondertekening van dit document verklaar ik op de hoogte te zijn van de 

bepalingen Tenniskids zomer 2018. 

 Soort les Aantal 

personen 

Tijdsduur Aantal 

lessen 

Kosten 

0 Tenniskids 6 personen 45 minuten 15 lessen € 145,00 

0 Ik heb interesse in extra les en informeer graag naar de mogelijkheden. 

 



 

  Gelre Tennis 

 

Bepalingen Tenniskids lessen zomer 2018 

 

- Een groepsles duurt 45 minuten en in een groep zitten maximaal 6 kinderen.  

- De lessen beginnen in de week van dinsdag 3 april 2018.. De kinderen ontvangen een lesschema. 

- De extra lessen worden in principe op maandag gegeven of in overleg op een andere dag. 

- Om tenniskidslessen te kunnen volgen, dien je lid te zijn van Sport Kerschoten. Het lesgeld is 

inclusief lidmaatschap en KNLTB lidmaatschap.. De kinderen mogen vrij tennissen van maandag 

t/m vrijdag van 09.00-18.00 uur en in het weekend van 09.00-17.00 uur met iemand die ook lid is.  

- Niet verschijnen op een les is voor rekening van de leerling; hierbij is geen mogelijkheid tot 

inhalen.  

- Graag ontvangen wij een telefoontje/email als uw zoon/dochter niet aanwezig kan zijn op de les.  

- Bij ziekte van de trainer wordt altijd ingehaald of voor een vervanger gezorgd. 

- Bij vervroegd stoppen van een lescyclus wordt er geen lesgeld teruggestort. De lessen mogen wel 

worden overgedragen aan derden (in overleg). 

- Bij regen/slecht weer proberen we uit te wijken naar de indoorbanen. Indien de indoorbaan niet 

beschikbaar is, dan komt de eerste les te vervallen. Daarna worden er maximaal 2 regenlessen 

ingehaald.. 

- Let op: De beschikbaarheid bepaalt in belangrijke mate of we uw zoon/dochter kunnen indelen.   

U ontvangt uiterlijk 1 week voor aanvang van de lessen op welke dag en tijd u bent ingedeeld, per 

email/post of telefonisch. 

- U ontvangt een factuur voor het lesgeld. 

- De tennislessen worden gegeven door Leon Metsemakers of een trainer werkend onder de naam 

en supervisie van In Touch Tennis.  

- Leon Metsemakers is bereikbaar via leonmetsemakers@hotmail.com of 06-23555690 

- Sport Kerschoten en de leraar zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade en diefstal van uw 

bezittingen. 

Inleveren of opsturen voor 1 maart bij/naar: 

Sport Kerschoten t.a.v. Krista Schut/Leon Metsemakers 

Musschenbroekstraat 25 

7316 JD Apeldoorn 


