
Tennisschool Claire Lablans      
Claire Lablans 
Jan van Polanenstraat 84         
1962XD Heemskerk 
info@ts-clairelablans.nl 
06-11354873 
 

          Heemskerk,  September 2021 

Ο Hierbij geef ik mij op voor extra tweede tennistraining   (kosten € 180,00 voor 20 lessen) 

 
* VOORBEELD VERHINDERING 
 

xxxxx 

 
Wintertraining jeugd 2021-2022 
 

Beste ouders en jongelui, 
 
Vanaf eind september gaat de wintertraining van start bij Tennisschool Claire Lablans. Deze wekelijkse training duurt tot 
eind maart en bestaat uit 20 lessen. De lessen worden gegeven bij Arthur Hoorn’s Racketcentre Kuikensweg 82a te 
Beverwijk.  

 

 Een les duurt 60 minuten, waarvan 10 minuten pauze voor de trainer. 

 In totaal zijn het 20 lesweken. 

 Het tarief van de wintertraining bedraagt € 180,00.  

 Eén keer per week is er op de buitenbanen een extra wedstrijd trainingsuur (gratis). Deze dag wordt per mail 
bekend gemaakt en kan per maand verschillen. Meer informatie hierover staat op de website vermeld.  

 Je hoeft geen lid van een club te zijn om deel te kunnen nemen aan de wintertraining bij Tennisschool Claire 
Lablans. 

 De lessen starten in de week van maandag 27 september tot en met vrijdag 1 oktober. 

 De betaling verloopt via een factuur. 
 

Heeft uw kind/pupil interesse wilt u dan de aanmeldingsstrook  terugmailen naar  info@ts-clairelablans.nl of afgeven bij: 
 

Claire Lablans  - Jan van Polanenstraat 84 - 1962 XD Heemskerk  
... … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  
Ja, mijn zoon/dochter wil graag meedoen aan de wintertraining 2021/2022 
 

Hij/zij is NIET beschikbaar  op (klik op puntje en dan verhinderingen aankruisen, zie voorbeeld*)  

Ik wil bij voorkeur graag ingedeeld worden met:  
          1.       
          2.      
          3.      

Tijd 15:45-16:45 16:45-17:45 17:45-18:45 

Maandag . . XXXXX 

Dinsdag . . . 

Donderdag . . . 

Vrijdag . . . 

 

Tijd 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 

Woensdag . . . . . . 

 

Voornaam/ Achteraam (kind)         

Adres       

Postcode          Plaats         

Geb. dat.         Telefoon        

E-mail  

Aantal jaren speelervaring 0 Speelsterkte (klik op pijltje) beginner 

Hierbij verklaar ik dat ik deelneem aan de wintertraining 2021-2022 

Plaats       Datum         Handtekening       
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