
Jaapvanpelt7@gmail.com 
06-10368316 

 

  
 
 

 
Tennislessen Winter 2022 

 
Formulier inleveren voor Zaterdag 1 oktober.  Start trainingen Maandag 10 oktober 2022.      

 
 Lesdagen vinden plaats in 2022 in week 41,42,44,45,46,47,48,49,50,51, en in 2023 in week 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. 
  

 
Achternaam : ………………………………………….... . Voornaam: ……………………………………………… M/V 
 
Adres :  ………………………………………………………. Telefoon thuis: …………………………………………… 
 
Postcode + woonpl. : …………………......……….……….. Telefoon mobiel: …………………………………………. 
 
Geboortedatum : ……………………………………………. Geboorteplaats: ………………………………………….. 
 
Speelniveau: beginner / 1e jr / 2e jr / 3e jr / gevorderd*                   Speelsterkte volgens KNLTB: 9 / 8 / 7 / 6 / 5 / 4* 
 
Email : ………………………………………………..……..                         * doorhalen wat niet van toepassing is 
 
Een lesuur duurt 50 minuten 
 
Hierbij meld ik mij aan voor de volgende tennislessen: 

□ 17 Seniorentrainingen 1 x per week groep (4 pers.) 1 lesuur € 212,50 □ 2 x per week € 400,-- 

□ Privéles 1 lesuur € 50,-                   □ Privéles ½ lesuur € 25,- 
 
Heeft u vragen neem dan telefonisch contact op met Tennisschool Jaap van Pelt. 
 
Bij grote belangstelling zal worden ingedeeld op volgorde van binnenkomst.   
*Indien groepsgrootte niet wordt gehaald, wordt het aantal lessen evenredig aangepast. 
 
 
Graag aankruisen wanneer je verhinderd bent ( bijv: als je 10.00 uur aankruist, ben je van 10 tot 11 verhinderd) 
 

 19.00 20.00 21.00 22.00 
Maandag     
Dinsdag     
Woensdag     
Donderdag     

 
Op de tijden waarvan het hokje zwart is ingekleurd, zijn er geen trainingsmogelijkheden 
 

 
Betaling lesgeld 
 
Het lesgeld dient voor 21 oktober overgemaakt te worden op de bankrekening of contant bij de eerste les: 
 
Tennisschool Jaap van Pelt,    NL 48 ABNA 0611 220 946 
Onder vermelding van voornaam en achternaam van de leerling.   
 
 
 
Handtekening: …………………………………….. Datum: ………………………….. 
Ondergetekende heeft kennisgenomen van het lesreglement en verklaart zich hiermee akkoord. 

 
Lesreglement: zie achterzijde 

                                                                                                                      



Jaapvanpelt7@gmail.com 
06-10368316 

 
 

 
 

 
Lesreglement Tennisschool Jaap van Pelt  

 
 

1. De lescyclus voor de senioren bestaat uit 17 lessen en worden gegeven op 1 baan.  
2. Een lesuur duurt vijftig minuten, een half lesuur duurt vijfentwintig minuten.  
3. In de reguliere schoolvakanties wordt er geen les gegeven.  
4. Leerlingen dienen 5 minuten voor de les aanwezig te zijn.  
5. De lessen gaan in principe altijd door. Wanneer, door weersomstandigheden, de les buiten niet 

door kan gaan, bestaat de mogelijkheid dat er theorie en conditietraining wordt gegeven in het 
clubhuis.  

6. Indien de les niet door kan gaan geldt de regel van de KNLTB. Deze regel houdt in dat de 1e 
les voor rekening is van de leerling, de 2e wordt ingehaald, de 3e voor de leerling enz. In de 
praktijk heeft de Tennisschool deze regel nog nooit hoeven toepassen.  

7. Het volgen van de training gebeurt op eigen risico.  
8. Niet verschijnen op de les is voor rekening van de leerling. Na overleg met de trainer mag de 

leerling een vervanger sturen van gelijk niveau.  
9. Bij verhindering van de trainer zal of de les opschuiven of Tennisschool Jaap van Pelt zorgt 

voor een vervanger.  
10. Na inroosteren van uw aanvraag is annulering voor kosten van de aanvrager.  
11. De leerling draagt zelf zorg voor goed materiaal, kleding en schoeisel.  
12. Tennisschool Jaap van Pelt is aangesloten bij VNT en KNLTB en ingeschreven bij de KvK.  
13. De lessen op ons park zijn alleen voor leden of aspirant-leden van TV Metgensbleek. 


