VZW TENNISCLUB DUVELS
Floridastraat 42
2830 Willebroek
Tel: 03/886.22.62 - E-mail: info@tpcduvels.be
www.tpcduvels.be

Inschrijvingsformulier tennis en padel
JEUGD winter 2022 - 2023 (van 01/10/2022 tot 31/03/2023)

Persoonlijke gegevens* :
Voor wie al ingeschreven is bij TPC Duvels is het voldoende om naam en voornaam in te vullen,
aangevuld met eventuele wijzigingen. Inzake de privacyverklaring verwijzen we naar onze
website www.tcduvels.be.

Naam en voornaam
Geboortedatum
Geslacht
E-mail (ouder)
GSM-nummer (ouder)
Straat + nr
Postcode + Gemeente
Type abonnement

Naam en voornaam
Geboortedatum
Geslacht
E-mail (ouder)
GSM-nummer (ouder)
Straat + nr
Postcode + Gemeente
Type abonnement

BNPPF BE60 0015 4839 8670

BTW : BE 0450.818.386

RPR MECHELEN

VZW TENNISCLUB DUVELS
Floridastraat 42
2830 Willebroek
Tel: 03/886.22.62 - E-mail: info@tpcduvels.be
www.tpcduvels.be
Gelieve hier uw keuze aan te geven :

Tennis*
Winterabonnement van 4 tot en met 8 jaar
Winterabonnement van 9 tot en met 12 jaar
Winterabonnement van 13 tot en met 17 jaar
Jeugdtraining*** (lessenreeks 14 x 1u)

Prijs
€ 40,00
€ 60,00
€ 80,00
€ 120,00

Padel**
Winterabonnement (indien ook tennisabonnement winter TPC Duvels)
Winterabonnement voor niet-tennisleden TPC Duvels
Jeugdtraining*** (lessenreeks 12 x 1u)

€ 30,00
€ 60,00
€ 100,00

Aantal

Totaal

ALGEMEEN TOTAAL
* reservatierechten op weekdagen tussen 9 en 19u - in het weekend tussen 9 en 22u
** reservatierechten op weekdagen tussen 8u30 en 19u - in het weekend tussen 8u30 en 22u
***jeugdtraining steeds in combinatie met abonnement
JEUGDTRAINING TENNIS

Gelieve de gegevens hieronder ALLEMAAL in te vullen en in DRUKLETTERS,
dit om de organisatie van de jeugdtrainingen zo efficiënt mogelijk te maken.
Gegevens
kind 1
kind 2
Naam + Voornaam
Geboortedatum (dag - maand - jaar)
Email(s) (om lesplanning naar te sturen)
GSM-nummer (ouders als < 16 jaar)
Voorkeur lesdag (meer dan 1 mag)
□woe NM □zat VM □zon VM
□woe NM □zat VM □zon VM
Enkel voor nieuwe leden
□ beginner □ al ervaring
□ beginner □ al ervaring
(…. seizoenen)
(…. seizoenen)
JEUGDTRAINING PADEL

De lesmomenten vallen steeds op woensdag (tussen 14u30 en 17u30) en
zondag (tussen 8u30 en 11u30 in groepjes van maximum 4 spelers per padelterrein
Gegevens
kind 1
kind 2
Naam + Voornaam
Geboortedatum (dag - maand - jaar)
Email(s) (om lesplanning naar te sturen)
GSM-nummer (ouders als < 16 jaar)
Voorkeur lesdag
□ woe □ zon
□ woe □ zon
Padelniveau
□ beginner □ al ervaring
□ beginner □ al ervaring

BNPPF BE60 0015 4839 8670

BTW : BE 0450.818.386

RPR MECHELEN

