HTV LIDMAATSCHAPPEN
REGULIERE LIDMAATSCHAPPEN
MINI LID

JUNIOR LID

SENIOR LID

G-TENNIS LID

COMPETITIE LID

ONDERSTEUNEND LID

3 t/m 8

9 t/m 17

18 of ouder

10 of ouder

9 of ouder

18 of ouder

Gehele jaar door

Gehele jaar door

Gehele jaar door

Gehele jaar door

Gehele jaar door

Gehele jaar door

€ 37,50 per jaar
Rest contributie = jaar bedrag
/12 x resterende maanden

€ 87,50 per jaar
Rest contributie = jaar bedrag
/12 x resterende maanden

€ 145 per jaar
Rest contributie = jaar bedrag
/12 x resterende maanden

€ 18 per jaar
Rest contributie = jaar bedrag
/12 x resterende maanden

€ 30 per jaar

€ 17,50 per jaar
Rest contributie = jaar bedrag
/12 x resterende maanden

€ 10 eenmalig

€ 15 eenmalig

€ 15 eenmalig

€ 10 eenmalig

€ 15 eenmalig

n.v.t.

Bij contributie/entreegeld
inbegrepen

Bij contributie/entreegeld
inbegrepen

Bij contributie/entreegeld
inbegrepen

n.v.t.

Bij contributie/entreegeld
inbegrepen

n.v.t.

HTV ledenadministratie
www.htvhalsteren.nl

HTV ledenadministratie
www.htvhalsteren.nl

HTV ledenadministratie
www.htvhalsteren.nl

HTV ledenadministratie
www.htvhalsteren.nl

HTV ledenadministratie
www.htvhalsteren.nl

HTV ledenadministratie
www.htvhalsteren.nl

Wanneer moet ik afmelden

Vóór 31 dec anders blijf je het
jaar daarna automatisch lid

Vóór 31 dec anders blijf je het
jaar daarna automatisch lid

Vóór 31 dec anders blijf je het
jaar daarna automatisch lid

Vóór 31 dec anders blijf je het
jaar daarna automatisch lid

Vóór 31 dec anders blijf je het
jaar daarna automatisch lid

Vóór 31 dec anders blijf je het
jaar daarna automatisch lid

Opmerkingen

10% korting bij 4 leden/gezin
15% korting bij 5 leden/gezin

10% korting bij 4 leden/gezin
15% korting bij 5 leden/gezin

10% korting bij 4 leden/gezin
15% korting bij 5 leden/gezin

In combinatie met training bij Van
den Berg training

Aanvraag moet goedgekeurd
worden door HTV bestuur

Leeftijd in startjaar
Wanneer kan ik lid worden
Wat zijn de kosten
Entree geld
KNLTB inschrijfgeld
Waar moet ik opgeven

STARTERSPAKKETTEN
Leeftijd in startjaar

Wanneer kan ik starten

Wat zijn de kosten

MINI STARTER

JUNIOR STARTER

SENIOR STARTER

3 t/m 8

9 t/m 17

18 of ouder

In maart
(minimaal 5 deelnemers)

In maart of oktober
Instromen in een bestaande lesgroep kan het gehele jaar als er
ruimte voor is

In maart of oktober
Als je met een groep van 2, 3 of 4 personen opgeeft (mits ruimte in
les schema) of privé-les neemt, kan je het gehele jaar door starten

Kosten training/les:
€ 95 (15 lessen à 45 min. incl. racket)
Te voldoen aan Van den Berg Training

Kosten training/les:
9 t/m 12 jaar: € 140 (10 lessen à 1 uur incl. racket)
13 t/m 17 jaar: € 170 (10 lessen à 1 uur incl. racket)
(Beide groepen € 120 zonder racket)
Te voldoen aan Van den Berg Training

Kosten training/les:
€ 205 (10 lessen à 1 uur incl. racket bij groep van 4 pers)
(€ 155 zonder racket)
Bij 3 personen is lesduur 45 en bij 2 personen 30 min.
Te voldoen aan Van den Berg Training

Kosten contributie:
€0 tijdens startersperiode

Kosten contributie:
€0 tijdens startersperiode

Kosten contributie:
€0 tijdens startersperiode

Wanneer lid van HTV
Wanneer lid KNLTB
Welke afhang pas
Entree geld
KNLTB inschrijfgeld

Als je, na 6 maanden (4 maanden lessen en 2 maanden vrij tennis),
jezelf opgeeft als lid van de HTV

Je bent direct lid en kunt deelnemen aan alle clubactiviteiten en na 6 Je bent direct lid en kunt deelnemen aan alle clubactiviteiten en na 6
maanden (3 maanden lessen en 3 maanden vrij tennis) ga je pas
maanden (3 maanden lessen en 3 maanden vrij tennis) ga je pas
contributie betalen (gaat automatisch)
contributie betalen (gaat automatisch)

Als je HTV lid wordt

Direct bij aanvang starterspakket

Direct bij aanvang starterspakket

Tijdelijke pas (indien nodig)

KNLTB pas

KNLTB pas

€10 als je HTV lid wordt

Bij starterspakket inbegrepen

Bij starterspakket inbegrepen

Bij contributie inbegrepen

Bij starterspakket inbegrepen

Bij starterspakket inbegrepen

Waar moet ik opgeven

Wanneer moet ik afmelden
Opmerkingen

Bij Van den Berg Training en na 6 maanden bij de HTV
www.vandenberg-training.nl
www.htvhalsteren.nl
Vóór 1 oktober van het start jaar
Nieuwe deelnemers krijgen 1 gratis proefles

Bij Van den Berg Training én HTV
www.vandenberg-training.nl
www.htvhalsteren.nl

Bij Van den Berg Training én HTV
www.vandenberg-training.nl
www.htvhalsteren.nl

Vóór de termijn van 6 maanden voorbij is anders blijf je automatisch Vóór de termijn van 6 maanden voorbij is anders blijf je automatisch
lid van HTV
lid van HTV
Nieuwe deelnemers krijgen 1 gratis proefles

VOOR LES/TRAININGSPAKKETTEN: WWW.VANDENBERG-TRAINING.NL

Nieuwe deelnemers krijgen 1 gratis proefles

