inschrijfformulier
tennislessen
persoonsgegevens
Voornaam

E-mailadres

Achternaam

Geboortedatum

Straat

Jaren ervaring

Postcode

Plaats

Man

Vrouw

Clubpasnummer

Telefoonnummer

lesvorm

(Graag aanvinken wat van toepassing is)

Senioren

Kinderen

Privéles (5 × 60 min)

2 personen (10 × les)

Lesgroep 8 pers. 1 × p/w

Privéles (5 × 30 min)

3 personen

4 personen

Lesgroep 8 pers. 2 × p/w

Lesgroep 4 personen

Ik wil graag tennisles met de volgende personen:
1

2

3

Plaats kruizen in de onderstaande tabel en geef aan wanneer je ingedeeld wilt worden. Geef hiervoor zoveel mogelijk opties aan.
Een geringe beschikbaarheid maakt het lastiger om je in te delen. Wij kunnen niet garanderen dat je wordt ingedeeld.
Tijd

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

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

ondertekening

betaling
Betaalwijze

Automatische incasso / factuur

Datum

Aantal termijnen*

1

Handtekening
ouder / verzorger

2

3

4

IBAN-nummer
(automatische incasso)
Datum incasso

1ste van de maand / 15de van de maand
(Doorhalen wat niet van toepassing is)
*maximaal één termijn per 5 lessen

(Bij ondertekening gaat u akkoord
met de algemene voorwaarden)

Vrijdag

Zaterdag

Tennislessen

Kids tennis

Data en prijzen

Word een betere tennisser met Tesqua!
Tijdens de tennislessen leren we je diverse
slagen aan en werken we aan de
5 spelsituaties die voorkomen bij tennis.
Zin om de baan op te gaan? Schrijf je nu in!
Nieuwe reeksen tennislessen starten elk
voor- en najaar, maar je kunt doorlopend
instromen. Vul dit formulier in en lever
het in bij de receptie of bij de tennistrainer.
Gebruik per persoon een apart formulier.

We bieden voor de jeugd van 5 t/m 17 jaar
de hele week trainingen aan. De trainers
organiseren naast de tennistrainingen ook
diverse tennisactiviteiten voor de jeugd.

Het hele jaar door kun je starten met
de tennistrainingen bij Tesqua.
We werken met een lesperiode van 5, 10
of 20 trainingen. Tijdens de landelijke
schoolvakanties worden geen reguliere
lessen gegeven maar deze kunnen door
de trainer gebruikt worden om trainingen
in te halen of extra trainingen te plannen.

U kunt zich inschrijven via het
inschrijfformulier op de achterzijde
of via www.tesqua.nl.
De lessen worden gegeven op maandag
t/m zaterdag. U dient uw voorkeur voor
dag en tijd aan te geven op het formulier,
met hoeveel personen u wilt tennissen
en uiteraard uw tennisniveau.

Kosten voor tennisles

De kinderen van 5 t/m 8 jaar starten met
balvaardigheid en trainen met zachte grote
ballen (rood). De kinderen van 9 t/m 11 jaar
krijgen slagvaardigheid en trainen ook met
zachtere ballen (oranje en groen).
Vanaf 12 jaar traint de jeugd in groepen
van 4-8 spelers en trainen zij over het
algemeen met de normale wedstrijdbal.
Ook voor deze leeftijdscategorie
organiseren we diverse tennisactiviteiten
naast de tennistrainingen.

Per les

Per serie

De kosten verbonden aan de tennislessen
zijn afhankelijk van de grootte van de
groep. Verderop ziet u een overzicht van
de kosten verbonden aan de groepsgrootte.
Betaling van de lessen kan per factuur
van Tesqua of per incasso in termijnen.

Kosten Kids Tennis *(per 20 weken)

Per les

Per serie

20 lessen met 4 pers. 60 min.

12,50

250,00 p.p.

Groep van 8 pers. 2 × p.w. 60 min*

6,20

248,00 p.p.

20 lessen met 3 pers. 60 min.

16,75

335,00 p.p.

Groep van 8 pers. 1 × p.w. 60 min*

7,15

143,00 p.p.

10 lessen met 2 pers. 60 min.

25,00

250,00 p.p.

Groep van 4 personen 60 min*

12,50

250,00 p.p.

5 × Privéles 60 minuten

47,50

237,50

5 × Privéles 30 minuten

23,75

118,75

Lesreglement Tennislessen Tesqua
1

2

3

4

5

6

Een lesuur duurt 60 minuten inclusief
10 minuten pauze voor de trainer/trainster.
Deze tijd kan door de leerlingen gebruikt worden
om een warming-up te doen of in te spelen.
Een lesuur duurt vijftig minuten, een half lesuur
duurt vijfentwintig minuten. De leerling heeft
zestig minuten beschikking over de baan bij
een les uur van vijftig minuten of dertig minuten
bij een lesuur van vijfentwintig minuten.
Junioren zijn degenen die per 1 januari van het
lesjaar nog niet de 18-jarige leeftijd bereiken.
Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk
in homogene groepen te trainen.
Er wordt in principe geen les gegeven op
zondagen, officiële feestdagen (2e paasdag,
Hemelvaartsdag, 2e pinksterdag,1e en
2e kerstdag, nieuwjaarsdag) en in het grootste
deel van de basisschool vakanties. In de andere
basisschoolvakanties kan les gegeven worden
afhankelijk van de locatie. Inhaallessen
die uitvallen i.v.m. officiële feestdagen,
kunnen in vakanties worden gepland.
Als lessen vanwege het weer geen doorgang
kunnen vinden, worden deze gegeven in
de tennishal. Inhaallessen worden in principe
gepland in vakanties, weekenden
of aansluitend aan de reguliere cursus.
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De les gaat altijd door, tenzij de trainer afbelt.
Bij twijfel dient u altijd contact op te nemen
met de desbetreffende trainer.
Eenmaal aangevangen lessen worden nooit
ingehaald. Lessen die uitvallen door ziekte/afwezigheid van een leraar worden altijd ingehaald.
Uitsluitend volledig ingevulde inschrijfformulieren zullen in behandeling worden genomen.
Door ondertekening van het inschrijfformulier
is men een betalingsverplichting aangegaan,
ook al maakt men geen gebruik van het recht
op deelname aan de cursus.
Indien inschrijver niet op opgegeven beschikbare dagen/ tijden ingedeeld kan worden
is er geen sprake van een betalingsverplichting
en zal het lesgeld niet geïncasseerd worden.
Bij tussentijdse beëindiging door cursist
c.q. wettelijke vertegenwoordiger blijft
het totale lesgeld verschuldigd.
U kunt zich tot maximaal 2 weken voor aanvang
van de cursus terugtrekken. Dit dient schriftelijk
of per e-mail te gebeuren, met opgaaf van reden.
In geval betaling, al of niet gedeeltelijk,
heeft plaats gevonden en de lestijd en de dag
zijn vastgesteld volgens de opgegeven tijden
en dagen van beschikbaarheid of wel later
onderling overeengekomen, kan geen sprake
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meer zijn van enige restitutie, in welke
vorm dan ook, bij het niet gebruik maken
van de cursus.
In geval van blessures, ziekte, verhuizing etc.
volgt geen restitutie van lesgeld.
Gemiste lessen als gevolg van blessure of ziekte
kunnen worden ingehaald binnen een andere
groep. Afmelden van de les en aanvragen
van een inhaalles kan uitsluitend via de trainer.
Indien lessen door eigen toedoen worden
gemist en niet zijn afgemeld, kunnen deze
niet ingehaald worden.
De directie van Tesqua is niet verantwoordelijk
voor persoonlijke ongevallen en eventueel
daaruit voortvloeiende schade, noch voor
diefstal of beschadiging van goederen van
cursisten, evenals blessures.
De leerling kan een aan hem te geven les
niet overdragen aan een derde.

