
                       

 

 
Geniet van buiten tennissen en neem deze zomer tennistraining! 
Schrijf je nu in voor de tennislessen 
 
De zwoele zomerdagen zijn bij uitstek geschikt om heerlijk in de frisse lucht jouw tennis skills te verbeteren. Schrijf je dus nu in voor de 
zomerlessen van House of Tennis.  
House of Tennis geeft aan iedereen les: van jong tot oud, van beginnend tot clubkampioen!  
 

De lessen 
Er worden tot 16 lessen aangeboden dit zomerseizoen. De eerste lessen starten in de week van 2 april 2018 en het seizoen eindigt zondag 
30 september 2018. House of Tennis deelt de beschikbare lesuren in waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de opgegeven 
verhinderingen. Indien de mogelijke indeling afwijkt van de opgegeven voorkeuren (waardoor de kosten kunnen veranderen) zal House of 
Tennis contact opnemen.  
 
Graag attenderen wij senioren erop dat er ook ingeschreven kan worden voor training op de ochtenden van doordeweekse dagen en de  
zaterdag ochtend. Indien je dan graag training volgt kun je dit kenbaar maken in het veld ‘opmerkingen’ op het digitale inschrijfformulier. 
 
Voor de jeugd zijn het all-in lespakketten. Dat betekend dat het een pakket is inclusief (verplicht) lidmaatschap en deelname aan 
clubkampioenschappen/competitie. 
 

De prijzen 

 

Tenniskids blauw 
Nieuw lespakket speciaal voor kinderen van 4 en 5 jaar. De kinderen leren op een speelse manier de 1e bewegingsvormen 
van tennis. We zijn er afgelopen seizoen mee gestart en het is meteen erg succesvol. 
 
Fysieke training 
Speciaal voor de jeugd is er deze zomer ook fysieke training. Coördinatie, kracht en uithoudingsvermogen worden goed 
getraind waardoor de tennisprestatie beter worden en de kinderen fitter en sneller! 
 
Extra training 
Voor de jeugd is er nu een speciale gesubsidieerde training. Voor slecht € 40,- kunnen alle kinderen deze zomer voor een 
extra 2e training kiezen!  
 
Betalen 
Onze standaard betaalmethode is via incasso. U kunt kiezen voor incasso in 1 of 2 termijnen.  

Het lesreglement 
Op alle lessen is het “TV Beekhuizen lesreglement” van toepassing. Deze geven informatie over het plannen van de lessen, inhalen, 

inschrijven, betalen en aansprakelijkheid. De volledige reglementen zijn te vinden op onze website: www.tvbeekhuizen.nl 
 

Het inschrijven Inschrijven kan via https://houseoftennis.plannedtennis.nl/inschrijven. Op het inschrijfformulier kun je in het veld 
“Opmerkingen” bijzonderheden aangeven. De inschrijvingsperiode sluit maandag  12 maart 2018. 
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