Informatie tennislessen LTV Zuidland
2019 (Voorjaar/Zomer)
Opmerkingen :
• De lessen beginnen vanaf maandag 25 maart 2019.
• De cursus bestaat uit 15 lessen.
• De tennislessen worden verzorgd door tennisschool Peter Schlee en tennisschool Boy
Vergeer.
• De tennistrainers zijn Peter Schlee en John van den Enden.
• Indien mogelijk aangeven bij wie u (of uw kind) wilt lessen in de groep.
• De lessen worden gegeven op maandag, dinsdag en donderdag.
• Er is geen training gedurende 5 weken in de zomervakantie.
• De trainer bekijkt met de groep of er in de meivakantie kan worden les gegeven.
• Onder een lesuur wordt een tijdsduur van 50 minuten verstaan. U hebt 60 minuten de
beschikking over de baan.
• Losse privé-lessen worden, indien mogelijk, slechts gegeven in onderling overleg met de
trainers.
• Alle lessen worden telefonisch of per email doorgegeven.
• Verregende lessen zullen ingehaald worden na de zomervakantie.(Als de leraar niet afbelt
gaan de lessen gewoon door.)
• Als de lesgroep groter of kleiner wordt dan 6 kinderen wordt de prijs naar rato aangepast.
• Betaling dient vóór de derde lesweek voldaan te zijn. U krijgt een nota via de mail.
• Zonder volledig ingevuld inschrijfformulier is er geen garantie dat u ingedeeld wordt voor
de lessen.
• Tennisschool Peter Schlee en Boy Vergeer zijn niet verantwoordelijk voor persoonlijke
ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging
van goederen van de cursisten.
Soort cursus
Jeugdles
Groepsles
Groepsles
Privéles

6 personen/1 en 2 banen
4 personene (junioren/senioren
3 personen (junioren/senioren)
2 personen (junioren/senioren)

minuten

aantal
weken

50
50
50
25

15
15
15
15

prijs
€ 125,00
€ 170,00
€ 225,00
€ 170,00

p.p.
p.p.
p.p.
p.p.

Hebt u vragen of wilt u meer informatie, neem dan contact op met Peter Schlee telefoon 0622152363 of 010-5013058 of mail naar schlee@live.nl

