
 

 

Inschrijfformulier Tennislessen 2023                                                     

 
Naam of Contactpersoon 
groep 

  

Adres   

Postcode   Woonplaats   

Mobiel nummer   

E-mail   

Geboortedatum   

Beroep  

Wil graag lessen met: 

(Namen en Mob.nrs) 
  Woonplaats   

  

  

  

  

  

  

Rating  Enkel / Dubbel  …... /…... Tennis ervaring  

 O Ik ben / wij zijn  beginner(s) gevorderden 

 O Ik speel  / wij spelen ……Ja(a)r(en) en heb(ben) wel/niet les gehad     

 O Ik speel / wij spelen wel / geen  Competitie / toernooien  

    

Les Pakket  O    Serie van 10 lessen Senioren a 60 min.     O   Serie van 5 privelessen 

Voorkeur lesdag*  O              

Voorkeur lestijd*  O     

Ambitie / doel(en)  O   Recreatief      O   Sociaal       O   Sportief     O   Prestatief     O   Ontmoeten     O   Fit voelen   

Tennisles (leer)doelen 1. 

 2. 

 3. 

Verwachting tennisles   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Vergoedingen en Lesreglement Tennislessen 2023                                                     

 Vergoedingen zijn onder voorbehoud en inclusief btw en reiskosten binnen een straal van 25 km rondom Zwolle, en exclusief baanhuur 
of lidmaatschappen.  

 *Na inschrijving zullen de groep(en), lesdagen en lestijden definitief worden samengesteld. 
 Vergoeding is inclusief gebruik tennisles materialen en tennisballen van Tennisopleiding en Events MTT. 
 De eerste trainingsdatum en lestijd wordt doorgegeven via WhatsApp. 

                                                  

 Serie van 10 Tennislessen Senioren   

 Groepsgrootte Lestijd in minuten p.p. per les 

 1 60 € 52,00 

 2 60 € 26,00 

 3 60 € 17,50  

 4 60 € 13,00 

  5 60 € 10,50 

  6 60 € 9,00 

  7 60 € 8,00 

 8 60 € 7,00 

    
 Opgave voor tennislessen geschiedt d.m.v. een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier, waarmee de cursist / groep zich verbindt 

aan de gehele serie.   
 De tennislessen gaan altijd door, behoudens onverantwoorde (weer) omstandigheden of door onbespeelbare banen en oordeel van de 

tennisleraar. Via de mobiele telefoon zal dan de tennisleraar bericht geven van afgelasting van de tennisles(sen), evenals door andere 
onvoorziene omstandigheden of afwezigheid van de tennisleraar zelf. In het laatste geval worden de lessen ingehaald. 

 Tennisopleiding MTT  kan in voorkomende gevallen andere tennisleraren inzetten. 
 Wanneer er binnen eenzelfde serie lessen, 2 groepslessen door slechte weersomstandigheden of onbespeelbare banen uitvallen wordt er 1 

les binnen die serie ingehaald.  
 Eenmaal aangevangen en afgebroken lessen, door welke (weer) omstandigheid dan ook, worden niet ingehaald. 
 Er bestaat geen recht op het inhalen van lessen door eigen afwezigheid, ziekte, of te late deelname, of door welke omstandigheid dan ook, 

terwijl er wel les wordt gegeven.  
 Bij afwezigheid z.s.m. afmelden.  
 De tennislessen zijn niet overdraagbaar.  
 Tijdens de basisschoolvakanties en officiële feestdagen wordt er geen lesgegeven. Week 25 en 26 is er geen les. 
 Instroom na de serie geschied in overleg met de tennisleraar, en indien er ruimte bestaat binnen de groep(en).  
 Na inschrijving voor de tennislessen en/of na aanvang van de nieuwe serie, ontvangt men een betaalverzoek en verplicht men zich het 

lesgeld binnen 7 dagen te voldoen.  
 Bij een tussentijdse wijziging van groepsgrootte met 1 persoon meer of minder vindt geen verrekening plaats.  
 Na aanvang van de serie lessen wordt geen restitutie van lesgeld meer gegeven door welke omstandigheden dan ook. 
 De vergoeding voor de tennislessen is in euro’s en incl. btw. en kan tussentijds worden aangepast. 
 De maximale groepsgrootte is 4 personen per baan en maximaal 8 personen op 2 banen bij beschikbaarheid.  
 De groepen zullen zoveel mogelijk naar leeftijd, niveau, voorkeur en capaciteit worden ingedeeld. Inschrijving geeft echter geen garantie op 

plaatsing. 
 De indeling van de groepen kunnen tijdens de serie tennislessen niet meer gewijzigd worden. 
 Tennisopleiding & Events MTT en haar trainer(s) kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijke ongevallen en 

de daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal en/of beschadiging van goederen van cursisten, voor, tijdens of na de les, of door 
deelneming aan de lessen, of voor het niet kunnen deelnemen aan de lessen. De cursist volgt de lessen en betreding van de locatie op eigen 
risico en verantwoordelijkheid.  
  

          Door ondertekening verklaart de cursist (en de groep) akkoord te gaan met de vergoedingen en het lesreglement. 
          Tennisopleiding & Events MTT dankt u voor uw inschrijving en wenst u al vast heel veel tennisplezier. 
 

    Naam of vertegenwoordiger namens de groep:                       Datum: 
                             

Handtekening 
                                                                                         



 

 

                                                                               Mailen naar info@tennisopleidingmtt.nl 


