
Tennisschool Elselien Veldman             M   06 28 96 42 02               E   
tselselienveldman@gmail.com 

Inschrijfformulier tennislessen TV ‘t Melkhuussie,  
Zomertraining 2022 
 
 
Hierbij geef ik mij op voor de zomertraining 2022: 
 
Naam  :___________________   
 
Voornaam :_________________   M / V 
 
Telefoon  :___________________  Geboortedatum :_____________________ 
 
Mobiel  :___________________  E-mail adres :_____________________ 
 
 
Lid van TV ‘t Melkhuussie:  JA / NEE  
(indien nee, dan ook een lidmaatschap inschrijfformulier invullen) 
 
⃝  Ik ben beginner 
⃝  Ik tennis ____ jaren en heb ____ jaren les gehad 
⃝  Ik speel competitie en heb speelsterkte ____ 
 
Aantal lesweken Groepsgrootte Duur Prijs/ termijnen 
 
⃝ 

16 weken 4 personen 60 minuten * €  190,00  
 

              2 x € 97,50 
 
⃝ 

16 weken 6 personen 60 minuten * €  125,00 
 

              2 x € 65,00 
 
⃝ 
 

16 weken 8 personen 60 minuten* €   95,00 
 
                 2  x  €50,00 

 
⃝ 

  
Privé training 
 

  
In overleg 

(aankruisen welke training van toepassing is) 
* Afhankelijk van de groepsgrootte wordt de duur van de training aangepast. 

De betaling van het lesgeld wordt in één of twee termijnen afgeschreven.  
Voorkeur aangeven op de machtiging. Zie ommezijde voor de machtiging. 
 
Beschikbaarheid 
Kruis aan vanaf hoe laat je beschikbaar bent op de dinsdagavond.  

18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:15 20:30 20:45 
          

 
Opmerkingen  
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Inschrijfformulier graag afgeven of opsturen. 
De zomertraining start op dinsdag 5 april. 
Het inschrijfformulier geven aan de trainer: Elselien Veldman of digitaal opsturen:  
tselselienveldman@gmail.com	
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Lesreglement	
 

§ Met het ondertekenen van het inschrijfformulier accepteert men het bijbehorende 
lesreglement. 

§ Betaling van de verschuldigde lesgelden dient te worden voldaan door afgifte van een 
eenmalige machtiging. Indien incasso door toedoen van cursist niet mogelijk is zal 
€5,00 extra administratiekosten in rekening worden gebracht voor iedere nieuwe 
incasso.  

§ Een lesuur is 30, 45 of 60 minuten (afhankelijke van de groepsgrootte). 
§ Zonder betaling is deelname aan de training uitgesloten. 
§ Behoudens bijzondere omstandigheden is restitutie van lesgeld onmogelijk.  

Dit wordt per geval bepaald door de trainer. 
§ Voor het volgen van tennisles is het lidmaatschap bij de vereniging verplicht. 
§ Iedereen is verplicht een inschrijfformulier in te leveren.  

Dit in verband met persoonlijke gegevens voor het innen van het lesgeld. 
§ Men kan de trainingen niet overdragen aan derden. 
§ Bij het uitvallen van de training wordt er als volgt ingehaald: bij onwerkbaar weer of 

onbespeelbare banen komt de eerste les voor rekening van degene die les krijgt, de 
tweede les voor rekening van de trainer, de derde les weer voor rekening van degene 
die les krijgt, de vierde voor rekening van de trainer enz. 

§ De trainer, in overleg met de baancommissie, beoordeelt of een training wel of geen 
doorgang kan vinden. De les gaat altijd door, tenzij de trainer afbelt of een sms stuurt. 

§ Eenmaal aangevangen lessen worden nooit ingehaald. 
§ Bij verhindering van een training graag per sms of whatsapp bericht doorgeven aan 

de trainer: Elselien Veldman 06 28 96 42 02. 
§ Tennisschool Elselien Veldman is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor 

persoonlijke ongevallen en blessures en de eventueel daaruit voorvloeiende schade 
van cursisten. 

§ De dag en tijd van de eerste training wordt per email of app doorgegeven. 

Eenmalige machtiging lesgeld zomertraining 2022 
 
Naam Cursist:  ___________________________________________ 
 
Ondertekende: s.v.p. in blokletters invullen 
 
Naam en Voorletters:  ___________________________________________ 
 
Adres:    ___________________________________________ 
 
Postcode en woonplaats: ___________________________________________ 
 
IBAN nummer:   ___ _____ ___ _______________________________ 
 
 
Handtekening:   ___________________________________________ 
 
Plaats:     ___________________  Datum: _____________ 
 
U verleent hierbij een machtiging aan Tennisschool Elselien Veldman om in één of twee termijnen van 
uw bovengenoemde rekening het verschuldigde lesgeld af te schrijven. Onderstaand voorkeur 
aangeven. 
 
⃝ Lesgeld afschrijven in één termijn 
 
⃝ Lesgeld afschrijven in twee termijnen 
 


