
 

 

Form 11 : 15-9-2014 

                        Seniorentraining voor leden 2018 
 

Het aantal vervolglessen wordt in overleg met de trainer afgesproken. 

Een lesuur duurt 60 minuten. 

 

Mogelijkheden en tarieven per persoon. 

A]  privéles voor ½ lesuur   €.  18,00 

B]  Groepsles of privéles 1 uur  €.  36,00 

C] 5 groepslessen met 2 personen  €.  90,00  p.p. 

D] 5 groepslessen met 3 personen  €.  60,00  p.p. 

E] 5 groepslessen met 4 personen  €.  45,00  p.p. 

F] 10 groepslessen met 4 personen  €   80,00  p.p. 

 

Indien u zelf geen groep heeft stelt de trainer deze samen. Er worden lessen gegeven van maandag t/m vrijdag. 

In overleg met de trainer kan eventueel op zaterdag worden getraind. 

Voor meer informatie kunt u zich richten tot: Jerry Renskers, tel.06-21654939 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Naam:............................................................................................................Voorletter(s) .......................... M / V * 

 

Adres:..........................................................................................Postcode/Woonplaats………………...................................  

 

e-mail adres.................................................................................. ...................Telefoon:........................................................... 

 

geeft zich op voor: (gewenste aankruisen) 

 

 0  privéles 1 lesuur/ ½ lesuur*        voorkeur lesdag/tijd :.....................................................................aantal lessen:.......... 

 

0  groepsles met 2 personen - voorkeur lesdag/tijd:......................................................................aantal lessen:.......... 

 

0  groepsles met 3 personen - voorkeur lesdag/tijd:......................................................................aantal lessen:..........  

 

0  groepsles met 4 personen - voorkeur lesdag/tijd:......................................................................aantal lessen:.......... 

 

* Doorhalen wat van niet toepassing is.                  

_________________________________________________________________________________________________ 
Eenmalige machtiging SEPA Incasso Algemeen. 
Naam incassant: Winterswijkse Tennis Club    Adres incassant : Jaspersweg 1A      
Incassant ID : NL88ZZZ401014140000    Postcode incassant :7103 AV       

Kenmerk machtiging : training volgnummer: XXX   Woonplaats incassant : Winterswijk   

 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan incassant om een eenmalige  incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw 

rekening af te schrijven wegens kosten training en uw bank om eenmalig een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van incassant.  

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag 
uw bank naar de voorwaarden. 

 

Rekeningnummer [IBAN]: [__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__]                                                                                      

 

Naam  rekeninghouder (indien afwijkend van bovenstaand)……………………………………………………… 

 

Plaats: …………………………..................................Datum:……………………………………………………...  

 

Handtekening……………………………………………………………………………………............................... 

 
Formulier inleveren bij trainer Jerry Renskers (06-21654939) of afgeven in het clubhuis aan de bar (postbak bestuur). 
 


