
  

       
 

Inschrijfformulier Tenniskids abonnement Sport Kerschoten 
 

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

Achternaam:   …………………………………………………………. 

Adres:    …………………………………………………………. 

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

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

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

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

School:   …………………………………Groep:……………. 

Ik heb eerder les gehad:  ja/nee                    
 

Aan de hand van de leeftijd van uw zoon of dochter zullen we hem of haar indelen in een 
groep en kleur. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat de kinderen altijd in een groepje 
zitten met leeftijdsgenootjes. De lessen worden gegeven op maandag, dinsdag, woensdag of 
donderdag en we willen u vragen om hieronder aan te geven welke dag uw voorkeur heeft. 
Voor een overzicht van de lestijden verwijzen we u naar de bijgevoegde brief.  
 
Voorkeursdag(en) voor les: ……………………………………………………………………………………… 

 
 
 

Inschrijven Tenniskids abonnement 
 
  Ja, ik ga akkoord met een maandelijkse afschrijving van €35,- (1x p/week les) 
 
 Ja, ik ga akkoord met een maandelijkse afschrijving van €55,- (2x p/week les) 

 
I-ban rekeningnummer: …………………………………………………………………. 
 
Rekeningnummer t.n.v. …………………………………………………………………. 
 
Datum:   ………………………………………………………………….. 
 
Handtekening:   ………………………………………………………………….. 

 

Door ondertekening van dit document verklaar ik op de hoogte te zijn van de 
bepalingen Tenniskids(zie ommezijde) 

 



Bepalingen Tenniskids lessen zomer 2019 

 

- Een tenniskids abonnement wordt aangegaan voor de duur van minimaal 6 maanden en is 

vervolgens maandelijks opzegbaar met inachtneming van 1 maand opzegtermijn. 

- Iedere maand zal het abonnement worden geïncasseerd rond de 25e van de maand. Let op: ook 

in de vakantiemaanden zal er geïncasseerd worden. Door het totale abonnementsgeld te 

verdelen over 12 maanden kunnen we een aantrekkelijker maandtarief aanbieden. 

- Sport Kerschoten behoudt zich het recht voor, de lesgelden éénmalig per jaar aan te passen. Een 

wijziging zal minimaal 1 maand voor het ingaan ervan worden aangekondigd. 

- Een groepsles duurt 45 minuten en op de website zal een overzicht komen te staan van de 

lesdagen. Gedurende het jaar zullen er minimaal 35 lesweken worden aangeboden en zal er 

rekening gehouden worden met vakanties. 

- Alle kinderen die meedoen aan het Tenniskids programma zijn lid van Sport Kerschoten en 

kunnen hierdoor gebruik maken van de buiten tennisbanen. 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 of die een baan heeft gehuurd.  

 

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

dit kan op het mailadres krista@sportkerschoten.nl .  

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

- Sport Kerschoten is niet aansprakelijk voor eventuele schade en diefstal van uw bezittingen. 

- In de wintermaanden zal er altijd een binnenbaan gereserveerd zijn voor de lessen. Vanaf april 

worden de lessen buiten gegeven en is er een mogelijkheid om op een binnenbaan te trainen als 

de weersomstandigheden het niet toelaten om buiten de les te volgen. 

- De lessen starten in de week van maandag 8 april 2019. 

 

Inleveren of opsturen voor 18 maart bij/naar: 

Sport Kerschoten t.a.v. Krista Schut 

Musschenbroekstraat 25 

7316 JD Apeldoorn 

mailto:krista@sportkerschoten.nl

