
 

 
 

Elzenlaan 7 
7313 HD Apeldoorn 
IBAN: NL48ABNA0837174589 
E-mail: cynthiadekker@hotmail.com 
E-mail: tennisles@tcsprenkelaar.nl 

 
TC Sprenkelaar padellessen 2021 

Hierbij treft u een overzicht van de lesmogelijkheden voor padel op onze nieuwe padelbanen. Vanaf 27 september 2021 t/m 19 
december 2021 zal de eerste serie lessen van 10 weken gegeven worden van maandag t/m zaterdag. Kijk voor het vakantierooster en 
lesreglement op www.tcsprenkelaar.nl. Er wordt 10 weken lesgegeven, mocht er vanwege het weer een les uitvallen zal de trainer een 
inhaalmoment bepalen. Bij eigen afwezigheid heeft u geen recht op een inhaal les. Een lesuur duurt 45 minuten en het lesschema wordt 
een week voor aanvang bekend gemaakt. 
 

Naam:  ...............................….........…...................M/V Geb. Datum: ..........……….……...................... 

Voornaam: ...........................................…….............…...... Niveau:   ..........……….……...................... 

Straat:  ...........................................…….............…...... Huisnummer: ..........……….……...................... 

Postcode: ...............................................….............…...... Plaats:  ..........……….……...................... 

Telefoon:  Thuis     Mobiel      

E-mail adres:        @       

 

☺ 10 weken training 4 personen op 1 baan, 45 minuten p.w.    3x € 58,- p.p. p/m (okt, nov & dec) 
☺ 10 weken training 4 personen op 1 baan, 45 minuten p.w.    € 150,- p.p. (betaling ineens) 
☺ 10 weken training 3 personen op 1 baan, 45 minuten p.w.    3x € 70,- p.p. p/m (okt, nov & dec) 
☺ 10 weken training 3 personen op 1 baan, 45 minuten p.w.    € 185,- p.p. (betaling ineens) 
☺ 10 weken training 2 personen op 1 baan, 45 minuten p.w.    3x € 91,- p.p. p/m (okt, nov & dec) 
☺ 10 weken training 2 personen op 1 baan, 45 minuten p.w.    € 250,- p.p. (betaling ineens) 
☺ 10 weken training 1 persoon op 1 baan, 45 minuten p.w.     3x € 165,- p.p. p/m (okt, nov & dec) 
☺ 10 weken training 1 persoon op 1 baan, 45 minuten p.w.    € 470,- p.p. (betaling ineens) 
 
Let op: mocht je nog geen padelracket hebben dan kun je een racket tijdens de les lenen van TCD. 
 
 

 

Ik wil graag samen trainen met:  
 
1……………………………………………………………….  2……………………………………………………. 
 
 
3……………………………………………………………….. 
 
Ik kan niet op:               
 
Formulier mailen of sturen naar bovenstaand adres! (Inleveren aan de bar of bij de trainer kan ook.) 
Ondergetekende machtigt TCD het voor dit pakket, verschuldigde bedrag – maandelijks of eenmalig – af te schrijven van: 

Bank IBAN nummer:    ____________________________________ 

Deze rekening staat op naam van : .......................................………...... te ....................................................... 

De eerste afschrijving zal na de eerste les plaatsvinden. Indien geen machtiging wordt afgegeven verplicht u zich het volledige bedrag 

van de cursus voorafgaand aan de eerste les contant te voldoen. Hierbij verklaart u tevens akkoord te gaan met het lesreglement.  

Datum: ......-......-……Handtekening: ..………..….............                                                                                                  . (De inschrijving wordt alleen ondertekend geaccepteerd)  
 


