Tennis Niels
Niels Holslag
Stelplaats 47
7553 PC Hengelo
06 - 13877452
tennisniels1@gmail.com

www.tennisniels.nl

Opgavenformulier tennislessen winter 2018 / 2019:
Alle wintertrainingen starten op Maandag 8 Oktober.
Tijdens de kerstvakantie zullen er geen lessen worden gegeven van zondag 23 december tot en met zondag
6 januari 2019.
Naam: …………………………………………………
Adres: …………………………………………………
Postcode: ………………………………………………
Email:…………………………………………………...
Speelsterkte: …………………………………………
Telefoonnummer: ……………………………………
Geb.Datum: …………………………………………..
*U ontvangt de factuur op dit e-mail adres, in geval van opgave Tennislessen Jeugd graag het e-mail adres van een ouder/verzorger
invullen.

Schrijft zich in voor de wintertraining 2018 - 2019 bij Tennis Niels.
Indien mogelijk samen les met:
………………………………………………………………………………………………..
Eventuele verhinderingen:
………………………………………………………………………………………………..
Tennislessen Jeugd:
Tennislessen Jeugd kan men kiezen voor Veldwijkhal of buiten bij TV Hercules.
0 Jeugdlessen (winter Veldwijkhal)

50 minuten les/groep van 8 leerlingen 18 lessen

€ 179,00 p.p.

0 Jeugdlessen (winter buiten Hercules)
50 minuten les/groep van 8 leerlingen 16 lessen
Genoemde prijzen zijn exclusief lidmaatschap TV Hercules

€ 85,00 p.p.

Tennislessen Senioren:
Tennislessen Senioren worden op Tv Hercules gegeven en omvatten 16 lessen.
exclusief lidmaatschap TV Hercules.
0 Seniorenlessen (winter)
50 minuten les/groep van 4 leerlingen 16 lessen
0 Privélessen (winter)
25 minuten les
16 lessen

Genoemde prijzen zijn
€ 170,00 p.p.
€ 340,00 p.p.

Wij verzoeken u aan te kruisen waar u gebruik van wilt maken en dit opgavenformulier voor 24 September 2018 in te leveren.
U kunt dit opgaveformulier inleveren bij uw trainer, mailen (inclusief handtekening) of opsturen naar:
Niels Holslag, Stelplaats 47, 7553 PC te Hengelo.
Betaling
Facturen dienen binnen 14 dagen na ontvangst te worden voldaan en zullen via de mail gestuurd worden (anders zal € 12,00
administratiekosten in rekening worden gebracht). Na ontvangst factuur is annulering niet meer mogelijk.
Ik geef de voorkeur aan:
0 betaling in 1 termijn, u ontvangt een factuur voor het verschuldigde bedrag in de maand oktober.
0 betaling in 2 termijnen, u ontvangt een factuur in de maanden oktober en januari voor het verschuldigde
bedrag.

Datum: …………………………………………………

Handtekening:………………………………………………

