
Tennisschool Elselien Veldman                    E: tselselienveldman@gmail.com            T: 0628964202 

 
 
 

 

 
Lessoorten (16 lessen) 
Junioren 
Groepsgrootte 
 

6 personen                                   � 1 termijn €120,00                           � 2 termijnen € 62,50 
Privéles (in overleg)                    � 

 
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kan de tijd worden aangepast.  
Voor vragen of informatie over de trainingen kunt u contact opnemen met Elselien 
Veldman(zie achterzijde). Bij voorkeur middels een bericht of email.  
 
Beschikbaarheid 
Kruis aan vanaf hoe laat je beschikbaar bent op dinsdagmiddag  
 
Dinsdag 

15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 
           

 
Opmerkingen 

Inschrijfformulier tennislessen TV ’t Melkhuussie, 
Zomer 2022 JUNIOREN 
 

Hierbij geef ik mij op voor de zomertraining: 
 

Naam:      Geboortedatum:                                    �M    �V 
Adres: 
Postcode:     Woonplaats: 
Telefoon:     Mobiel: 06- 
Email adres: 

 
Ervaring 
 
�Beginner   �Gevorderd   �Prestatief 
 
Aantal jaren tennis:          jaar 
Aantal jaren les:                jaar 
 



Tennisschool Elselien Veldman                    E: tselselienveldman@gmail.com            T: 0628964202 

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 60 minuten (het lesseizoen bestaat uit 16 lesweken). 
• 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 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 eerste training zal zijn op dinsdag 5 april de tijd van de eerste training wordt 
per bericht of email doorgegeven. 

 
Het inschrijfformulier inleveren op de baan of opsturen naar: 
 
Tennisschool Elselien Veldman, Middeleeuwen 27, 7722 ZB Dalfsen 
T: 06 28 96 42 02 
E: tselselienveldman@gmail.com       

 
Eenmalige machtiging lesgeld zomertraining 2022 
 
Hierbij verleen ik tot wederopzegging, toestemming aan tennisschool Elselien Veldman om van het 
onderstaande rekeningnummer de door mij verschuldigde lesgelden te incasseren: 
 

IBAN-nummer:  
Ter name van: 
Plaats: 

 
Voor inschrijving bij de tennisschool is een lidmaatschap bij TV ’t Melkhuussie verplicht. 
Ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij lid is van TV ’t Melkhuussie. 
 
Datum:        Handtekening: 


