GTP DEN BRUUL

AANBOD JEUGDLESSEN WINTER DEN BRUUL 2021 - 2022
WIT/MULTIMOVE: Kleutertennis (geboortejaar 2018 - 2017/ minimum 3 jaar)
Wekelijks programma WIT (20 weken):
1u WIT/MULTIMOVE OP zondagvoormiddag van 09u45 tot 10u45
BLAUW -> Richtleeftijd: geboortejaar 2016
Wekelijks programma BLAUW (20 weken):
OPTIE 1
1,5u tennis/Multimove op zaterdag van 09u00 tot 10u30
OPTIE 2
1,5u tennis/Multimove op zondag van 09u45 tot 11u15
EXTRA:
Als je zaterdag EN zondag wil komen trainen, schrijf je 2x in. 1x voor optie 1 en
1x voor optie 2. Je betaalt dan 320 euro.

€ 80
of
€ 170
€ 170
€ 320

ROOD -> Richtleeftijd: geboortejaar 2015 - 2014
Wekelijks programma ROOD (20 weken):
OPTIE 1
1,5u tennis/Multimove op zaterdag van 09u00 tot 10u30

€ 170

OPTIE 2
1,5u tennis/Multimove op zondag van 10u45 tot 12u15

€ 170

EXTRA:
Als je zaterdag EN zondag wil komen trainen, schrijf je 2x in. 1x voor optie 1 en
1x voor optie 2. Je betaalt dan 320 euro.

€ 320

PRIVE:
Vanaf rood bestaat er de mogelijkheid om privélessen te volgen. Voor meer
informatie klik je op ‘privé’.
ORANJE -> Richtleeftijd: geboortejaar 2013– 2012
Wekelijks programma ORANJE (20 weken):
OPTIE 1:
Een oranje speler traint 1x of 2x per week in groep en heeft de keuze uit volgende
momenten.
- Woensdag 13u30 – 14u30
- Zaterdag 13u30 – 14u30 of 15u30 – 16u30
- Zondag 12u30 – 13u30 of 15u30 – 16u30
Per lesuur dat je wenst te trainen, doe je een online inschrijving. Als je 2x wenst te
trainen, schrijf je dus 2 keer online in voor OPTIE 1.
De prijs bedraagt dan 380 euro.

€ 190

€ 380

Let op: iedereen die deelneemt aan de lessenreeks moet lid zijn van tennisclub Den Bruul. Alle
informatie omtrent deze lidgelden kan je terugvinden op www.denbruul.be
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OPTIE 2:
Je traint 1u in groep en 1u privé. Je kan trainen op alle dagen van de week (ma-zo).
Geef minstens 3 dagen door waarop je kan trainen.
Bij te veel inschrijvingen beslist de tennisschool wie in aanmerking komt voor optie 2.
OPTIE 3:
Je traint 2u in groep en 1u privé. Je kan trainen op alle dagen van de week (ma-zo).
Geef minstens 4 dagen door waarop je kan trainen.
Bij te veel inschrijvingen beslist de tennisschool wie in aanmerking komt voor optie 3.
PRIVE:
Je traint 1 extra uur privé. Dit uur is enkel mogelijk in combinatie met optie 2 of optie 3,
of na overleg met tennisschool ActiviTE. Je kan online via de link ‘privé’ inschrijven.

€ 790
€ 980
€ 600

GROEN -> Richtleeftijd: geboortejaar 2011 (competitiespelers 2012)
Wekelijks programma GROEN (20 weken):
OPTIE 1:
Een groene speler traint 1x of 2x per week in groep en heeft de keuze uit volgende
momenten:
- Woensdag 14u30 – 15u30
- Zaterdag 14u30 – 15u30 of 16u30 – 17u30
- Zondag 13u30 – 14u30 of 16u30 – 17u30
Per lesuur dat je wenst te trainen, doe je een online inschrijving. Als je 2x wenst te
trainen, schrijf je dus 2 keer online in voor OPTIE 1.
De prijs bedraagt dan 380 euro.

€ 190
€ 380

OPTIE 2:
Je traint 1u in groep en 1u privé. Je kan trainen op alle dagen van de week (ma-zo).
Geef minstens 3 dagen door waarop je kan trainen.
Bij te veel inschrijvingen beslist de tennisschool wie in aanmerking komt voor optie 2.

€ 790

OPTIE 3:
Je traint 2u in groep en 1u privé. Je kan trainen op alle dagen van de week (ma-zo).
Geef minstens 4 dagen door waarop je kan trainen.
Bij te veel inschrijvingen beslist de tennisschool wie in aanmerking komt voor optie 3.

€ 980

PRIVE:
Je traint 1 extra uur privé. Dit uur is enkel mogelijk in combinatie met optie 2 of optie 3,
of na overleg met tennisschool ActiviTE. Je kan online via de link ‘privé’ inschrijven.

€ 600

Let op: iedereen die deelneemt aan de lessenreeks moet lid zijn van tennisclub Den Bruul. Alle
informatie omtrent deze lidgelden kan je terugvinden op www.denbruul.be
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GEEL -> Richtleeftijd: geboortejaar 2010 en ouder
Wekelijks programma GEEL (20 weken):
OPTIE 1:
Een gele speler traint 1x of 2x per week in groep en heeft de keuze uit volgende
Momenten:
- Woensdag 15u30 – 18u30
- Zaterdag 13u30 – 17u30
- Zondag 12u30 – 17u30
Per lesuur dat je wenst te trainen, doe je een online inschrijving. Als je 2x wenst te
trainen, schrijf je dus 2 keer online in voor OPTIE 1.
De prijs bedraagt dan 380 euro.

€ 190
€ 380

OPTIE 2:
Je traint 1u in groep en 1u privé. Je kan trainen op alle dagen van de week (ma-zo).
Geef minstens 3 dagen door waarop je kan trainen.
Bij te veel inschrijvingen beslist de tennisschool wie in aanmerking komt voor optie 2.

€ 790

OPTIE 3:
Je traint 2u in groep en 1u privé. Je kan trainen op alle dagen van de week (ma-zo).
Geef minstens 4 dagen door waarop je kan trainen.
Bij te veel inschrijvingen beslist de tennisschool wie in aanmerking komt voor optie 3.

€ 980

PRIVE:
Je traint 1 extra uur privé. Dit uur is enkel mogelijk in combinatie met optie 2 of optie
3, of na overleg met tennisschool ActiviTE. Je kan online via de link ‘privé’ inschrijven.

€ 600

Let op: iedereen die deelneemt aan de lessenreeks moet lid zijn van tennisclub Den Bruul. Alle
informatie omtrent deze lidgelden kan je terugvinden op www.denbruul.be

