
Winterlessen 2020-2021  

  
  

● Inschrijven voor de winterlessen kan vanaf nu tot en met 31 augustus 2020 via 
www.baselinetennisteam.be   

● De winterlessen starten op zaterdag 26 september 2020.   
● Er zijn in totaal 20 lesweken.   
● Je bent pas ingeschreven nadat we een voorschot van € 100,00 hebben ontvangen,begin

 september ontvang je van ons een mail betreffende de betaling van het resterend saldo.  
(Rekeningnummer : BE 31 063687305255) 

● Als je je inschrijft voor onze lessen ga je akkoord met onze algemene voorwaarden  
● Vanaf 15 september 2020 zal er op onze  website een voorlopige planning van de wintertrainingen

 staan, indien je hierover opmerkingen hebt of je voorgestelde uren passen niet, kan je ons
 contacteren via mail. In de mate van het mogelijke zullen wij dan een oplossing zoeken.  

● Alle lesvolgers dienen aangesloten te zijn bij Tennis Vlaanderen om in orde te zijn met de 
verzekering . 

  

Jeugd  
  

Kids  
Kleur    Aantal 

uur/week
  

Prijs per persoon voor 20 weken
  

Boul en 
Boulette
  

Speeltuinprincipe kidstennis
   

1 x 1 uur/week
  

     €        160,00 pp 
Lidgeld inbegrepen   

Blauw/rood
  

Speeltuinprincipe kidstennis
  

1 x 1 uur/week
  

€    195,00 pp  

De lessen voor Boul en Boulette/Blauw/Rood zullen doorgaan op: woensdag(13.30u-14u30u) of 
zaterdag( 9.00u tot 10.00u)  

 

 
 
 
 
  

 Recreatie   

Kleur    Aantal uur/week
  

Prijs per persoon voor 20 weken
  

Oranje/Groen/Geel
  

Groep met 4 personen  1 x 1 uur/week  € 245,00 pp  
Groep met 3 personen 
  

1 x 1 uur/week  € 325,00 pp  

Groep met 2 personen  1 x 1 uur/week           Info bij privé training  
Privé  1 x 1 uur/week  Info bij prive training  



 
Competitietraining (op woensdag of donderdag)  
Voorwaarden : Deelname aan interclub  
                            Deelname aan 4 tornooien + 1 stage  
Aanbod :          1,5 u trainen met 6-8 spelers op 2 velden met 1 trainer  
                            Aansluitend conditietraining van 1 uur  
                Profiel opmaak van speler 
                            Oudercontact  
  
  Competitiepakket

 
  

 

Kleur    Aantal uur/week
  

Prijs per persoon voor
 20 weken  

Oranje/Groen/Geel
  

In groep  min. 3 
pers.  
 

1 x 1,5 uur/week
  

€ 485,00  pp  

 1 x 1 uur/week
 conditie
  

   
1 uur privé of per twee kan je er steeds bijnemen.   

 
 
  

Volwassenen 
 

 Recreatie   

Volwassenen    Aantal uur/week
  

Prijs per persoon voor 20 weken
  

  Groep met 4 personen  1 x 1 uur/week  € 245,00 pp  
Groep met 3 personen 
  

1 x 1 uur/week  € 325,00 pp  

Groep met 2 personen  1 x 1 uur/week          Info bij privé trainingen  
Privé  1 x 1 uur/week  Info bij privé training  

 
 
 
 
 
 
 



  Privé of Duoles 
 
  

 Privé of Per twee   

  Aantal uur/week  Prijs per persoon voor 20 weken 
Per twee is delen door twee  

Trainer A + Hoofdtrainer  1 x 1 uur/week  €             1000,00 pp 
Trainer B   1x1 uur/week  €               950,00 pp 
Instructeur B   
 

1 x1 uur/week                   €               900,00 pp 
   

Initiator  1 x 1uur/week  €              850,00 pp 
    
 

  

 
Tennis  Workout   

• 10 lessen cardiofitness met tennis voor alle niveaus ! 
• 1 u intensief sporten  
• Maandag van 20-21 u  
 

10 beurten  
 
 

1 x 1 uur/week  € 50 pp  

 


