Inschrijfformulier wintertraining 2015
Voornaam:

Achternaam:

M / V*

Adres:
Postcode:

Plaats:

E-mail adres volwassenen / ouder(s):
E-mail adres kind**:
Tel privé:

Tel mobiel: 06-

Geb. datum:

Niveau: 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 beginner*

School**:

Bondsnummer:

Ik tennis:

1 jaar

2 jaar

Wil graag trainen in een groep van 4 / 8*

3 jaar

Meer:

Ik speel wel / geen competitie*

Indien je tennistraining wilt volgen moet je lid zijn van TV Meerhoven.
Voor informatie omtrent lidmaatschap verwijs ik je naar de ledenadministratie: ledenadministratie@tvmeerhoven.nl.
Iedereen die les volgt moet op de hoogte zijn van het lesreglement.
Het lesreglement kan je nalezen op de website van tennisvereniging TV Meerhoven EN op de website van Sportivity Service.
Wil je de tijden dat je beslist NIET kan doorstrepen! Bij voorkeur zo min mogelijk verhinderingen voor een optimale indeling.
Maandag
16.00-17.00
Dinsdag
16.00-17.00
Woensdag 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00
Donderdag
16.00-17.00

17.00-18.00
17.00-18.00
17.00-18.00
17.00-18.00

18.00-19.00
18.00-19.00
18.00-19.00
18.00-19.00

19.00-20.00
19.00-20.00
19.00-20.00
19.00-20.00

20.00-21.00
20.00-21.00
20.00-21.00
20.00-21.00

21.00-22.00
21.00-22.00
21.00-22.00
21.00-22.00

Training: 16 lessen á 60 minuten.
Jeugd traint in groepen van 8 personen. Het lesgeld voor 1 keer trainen in de week bedraagt: € 104,-.
Volwassenen trainen in groepen van 4 of 8 personen. Het lesgeld voor 1 keer trainen in de week bedraagt: € 120,- (8p) of € 208,- (4p).
Door ondertekening van dit formulier geef je eveneens toestemming aan Tennisvereniging Meerhoven, iban nl20rabo0166336459, om een
incasso-opdracht te sturen naar je bank om het bedrag wegens tennisles van je rekening af te schrijven. De incasso zal plaatsvinden op 2
november 2015 en is per die datum verschuldigd.
Naam:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Rekeningnummer [IBAN]:

Heeft wel / geen*** bezwaar wanneer de kosten naar rato
worden verdeeld bij een kleinere groepsgrootte.

Datum:

Handtekening:

*Doorstrepen wat niet van toepassing is.
** Indien van toepassing.
***Doorstrepen wat niet van toepassing is, bij bezwaar kan plaatsing moeilijker zijn.
Het ondertekende inschrijfformulier moet vóór 5 oktober 2015 worden opgestuurd naar: Jan Vosselman Zandzegge 17, 5658 BV Eindhoven.
Afgeven op de tennisbaan aan trainer Reinier mag natuurlijk ook.
De plaatsing in de groep zal uiterlijk 1 week voordat de trainingen starten aan iedereen (e-mail danwel telefoon) worden bekendgemaakt.
De training vangt aan in de week van 19 oktober. De plaatsing staat ook vermeld op de website. Er is geen training in de
vakantieperiodes.

