
De tennistrainingen bij TEZ worden verzorgd via www.tennispromotor.nl door Wouter Zocca (Hoofdtrainer) en
Kristel Derkman. Voor het TEZ Talent Team  worden de tennistrainingen verzorgd door Richard Docter. 

LESDAGEN EN TIJDEN TENNISLES 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

15.30-22.30 15.30-22.30 13.00-22.30 15.30-22.30 15.30-22.30 

GROEPSKEUZE EN KOSTEN 18 WEKEN CURSUS 

Soort les Jeugd 4 Jeugd 8 TennisKids 12 Senioren 4 Competitie Team Training 

Prijs p.p. €204,- €120,- €108,- €204,- €46,- 

Per maand €34,- €20,- €18 €34,- Per les 

COMPETITIE TRAINING 

Tijdens de competitie weken Groep tot 8 pers. Lestijden 

Aantal trainingen in overleg €46,- per les in overleg 

 ALGEMEEN: 

• Op alle inschrijvingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing (zie website) 
• Iedere deelnemer dient u/zich apart in te schrijven 
• U schrijft zich in voor één heel seizoen. Een regulier seizoen duurt 6 maanden met 18 lesweken.
In de bassisschoolvakanties is er geen tennisles m.u.v. eventuele inhaalweken. 
• Bij lesuitval door weersomstandigheden worden maxiaal 2 lessen per seizoen ingehaald 
• Bij onvolledige groepen van 4 personen wordt in overleg de lestijd of het lesgeld naar rato aangepast. 
• Jeugdgroepen van 8 starten vanaf minimaal 6 deelnemers, het lesgeld wordt niet aangepast 
• Tenniskidsgroepen starten van min. 6 tot max. 12 personen, het lesgeld wordt niet aangepast 
• Een les duurt 50 minuten m.u.v. de TennisKids lessen die 45 minuten duren. 
• In principe zijn de jeugdlessen zijn tot 19.00, senioren lessen vanaf 19.00 
• Het lesgeld wordt enkel per automatische incasso in 6 maandelijkse termijnen in het begin van de maand geïncasseerd. 
Competitietrainingen of overig speciaal lesaanbod wordt in één keer geïncasseerd. 
• Voor het volgen van tennislessen dient u lid te zijn/worden van de vereniging 
• lestijden voor het zomerseizoen 2013 worden uiterlijk vrijdag 29 maart op deze website gepubliceerd 

SPECIALE LESAANVRAGEN 

Heeft u zelf specifieke wensen, vraag ons naar de mogelijkheden en we zullen er alles aan doen om u van dienst te zijn. 

Inschrijven via www.tennispromotor.nl 

Tennis Promotor 
Kantoor: Najaarsweg 17 te Enschede 
Telefoon: 053 2600112, best bereikbaar ma t/m vrij 9.00-13.00 uur 
E-mail: info@tennispromotor.nl 
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