
TENNISLESSEN TC DE MOTE WINTER 2015 - 2016 

 
 Tijdens de winter kan er van maandag 
tot en met zaterdag training gevolgd 
worden. 
 

 Winterlessen starten op 5 oktober 2015 
  

 20 lesweken 
 

 Geen les tijdens de schoolvakanties 
 

 Vermelde prijzen zijn inclusief 
terreinhuur en gebruik materiaal 
 

 De betaling gebeurt door storting op 
volgend rekeningnummer:  

      BE29 0688 9874 7564  met  vermelding 
      van : naam + voornaam + winter 15-16 
 

 Gelieve pas te betalen NA BEVESTIGING 
van je lesuur en lesgroepje. 
 

 Ook niet-leden van TC De Mote kunnen 
lesvolgen. 

JEUGD 
 
 

 WIT :   Vanaf 3 jaar 
       Initiatie – motoriek – coördinatie 
       Op zaterdagmorgen 9.30 uur tot 10.30 uur 
 

 BLAUW:  5-6 jaar 
            Woensdagnamiddag of zaterdagmorgen 

                     MAX 6 kids in een groep (20 lessen /1u) 
 

 ROOD: 7-8 jaar 
        Woensdagnamiddag of zaterdagmorgen 
        MAX 6 kids in een groep (20 lessen /1u) 
 

Kostprijs wit-blauw-rood : € 170 (20 lessen/1u ) 
 

ORANJE – GROEN - COMPETITIE (= midi en maxi) 
 

Groep van 4 spelers : € 235     (20 lessen/1u)  
Groep van 3 spelers:  € 310     (20 lessen/1u) 
Groep van 2 spelers:  € 465     (20 lessen/1u) 
Individueel :                 € 930     (20 lessen/1u) 
 

Anderhalf uur trainen 
 

Groep van 4 spelers : € 305     (20 lessen/1u30 min)  
Groep van 3 spelers:  € 405     (20 lessen/1u30 min) 
Groep van 2 spelers:  € 605     (20 lessen/1u30 min) 
Individueel :                 € 1210  (20 lessen/1u30 min ) 

VOLWASSENEN 
 

Groep van 4 spelers : € 235 (20 lessen /1u) 
Groep van 3 spelers:  € 310 (20 lessen/1u) 
Groep van 2 spelers:  € 465 (20 lessen/1u) 
Individueel :                 € 930 (20 lessen/1u) 
 
 
INSCHRIJVEN + INFO 
 
Bart Decaestecker 
TEL : 0473 23 45 50 
Mail : tennisschool@tcdemote.be 
www.tcdemote.be 
 
De lessen worden gegeven door 
hoofdtrainer  Kenny en trainers TC DE 
MOTE 
 
 
Indien vragen of andere wensen neem 
dan zeker en vast contact op. 

mailto:tennisschool@tcdemote.be


INSCHRIJVEN WINTERLESSEN TC DE MOTE 2015 – 2016 

 

 

NAAM:……………………………………………………………………………………………..VOORNAAM………………………………………………………………………...... 

GEBOORTEDATUM:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ADRES:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

TELEFOON/GSM:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 WIT op zaterdagmorgen van 9.30 uur  tot 10.30 uur 

 

 BLAUW/ROOD op WOENSDAGNAMIDDAG OF ZATERDAGMORGEN (beiden kan uiteraard ook) :  

voorkeursdag: …………………………… 

voorkeursuur: …………………………… 

                           

 ORANJE / GROEN  

Voorkeursdagen of uren : ……………………………………………………….………………………………………………………………… 

 

 VOLWASSENEN en COMPETITIESPELRS  

Voorkeursdagen of uren : ………………………………………………………………………………………………………………………… 


