
 Aanmeldingsformulier tennisles senioren 
zomerseizoen 2022 

Indienen vóór zaterdag 2 april 
(Dit formulier is in te vullen in word) 

 

  
‘Vanwege de pricacywetgeving verklaart Tennisschool Claire Lablans dat uw contactgegevens alleen gebruikt worden voor 
communicatie met uzelf. Uw persoonsgegevens worden gebruikt zolang u als leerling bent ingeschreven en verwijderd als geen 
communicatie met u meer nodig is. Uw persoonsgegevens worden niet gepubliceerd of doorgegeven aan andere organisaties.’ 

 
De tennislessen worden verzorgt door: Tennisschool Claire Lablans - Claire Lablans – Jan van Polanenstraat 84 – 
1962XD Heemskerk – 06-11354873 – info@ts-clairelablans.nl 

Ondergetekende schrijft zich hierbij in voor tennistraining gedurende het zomerseizoen 2022.  
 
Vanaf maandag 4 april gaat de zomertraining van start bij Tennisschool Claire Lablans. Deze 
wekelijkse training duurt tot eind september en bestaat uit 17 lessen. De lessen worden gegeven bij 
tennisvereniging L.T.C. de Zonneweide aan de Kuikensweg te Beverwijk.  
 

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

 Bij regen gaat de les indien mogelijk door in de hal binnen. 

 De betaling mag contant worden voldaan of verloopt via een factuur.  
 Je kunt je ook met meer dan 4 personen per groep opgeven, het lesgeld wordt dat gedeeld 

door het aantal personen. (tarieven zie lesreglement). 
 
Voornaam             
 

Achternaam             

 

Adres              
 

Postcode & Plaats                 

 

Telefoon             
 

E-mailadres             
 

Aantal jaren speelervaring 0   1   2   3   4   5   5+ 
 

Speelsterkte (klik op pijltje) beginner  9  8  7  6  5  4 
 
Groepsgrootte (kies gewenste groepgrootte en tijdsduur met ja of nee):   
Privé les 30 min       € 435,00 p.p.      ja / nee 4 personen 30 min € 112,50 p.p. ja / nee 
2 personen 30 min   € 225,00 p.p.      ja / nee 4 personen 45 min € 168,75 p.p. ja / nee 
2 personen 45 min   € 337,50 p.p.      ja / nee 4 personen 1 uur € 225,00 p.p. ja / nee 
 

Wanneer bent u verhinderd? (Kies wel verhinderd of niet verhinderd) 
   Van 09:00 tot 15:00 uur    Vanaf 18.45 uur 

Maandag    WEL / NIET verhinderd   WEL / NIET verhinderd 
Dinsdag   WEL / NIET verhinderd   WEL / NIET verhinderd 
Woensdag   WEL / NIET verhinderd    WEL / NIET verhinderd 

Donderdag    WEL / NIET verhinderd   WEL / NIET verhinderd 
Vrijdag   WEL / NIET verhinderd   WEL / NIET verhinderd 

 
Voorkeur andere groepsleden (Je moet op dezelfde tijd kunnen trainen). 
1.         2.         3.         4.         
 
Ruimte voor opmerkingen: 

Gaarne ingevuld retour via email: info@ts-clairelablans.nl  
Of afgeven bij: Claire Lablans – Jan van Polanenstraat 84 – 1962XD Heemskerk 
Meer informatie is te vinden op de website www.ts-clairelablans.nl. Het lesreglement van 2022 is te 
vinden op de website onder het kopje zomertraining senioren. 
 
Datum :         (indien per post retour, handtekening plaatsen):          

      

mailto:info@ts-clairelablans.nl
http://www.ts-clairelablans.nl/

