
Wil je graag leren tennissen?

Of je tennisskills verbeteren?

20 lesweken

Aanbod vanaf 2,5 jaar!

Elke vakantie een leuk kamp!

WINTERLESSEN

2020-2021



Inschrijven 

kan vanaf 6 augustus tot en met 6 september 2020.

Opgelet! Je bent pas ingeschreven nadat we het totale bedrag hebben 
ontvangen.

Als je je inschrijft voor onze lessen ga je akkoord met de algemene 
voorwaarden*.

Start!
De winterlessen starten op zaterdag 

26 september 2020.

20 lesweken
In totaal zijn er 20 lesweken.

Planning wintertraining

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 enkel contacteren via mail naar:  
info@bto-tennisschool.be.
In de mate van het mogelijke zullen wij dan een oplossing zoeken.

Klaar... gereed..



jeugd

KIDS

RECREATIE

COMPETITIEPAKKET

GEPERSONALISEERD

De lessen voor wit/blauw/rood zullen doorgaan op: 
WOENSDAG 13u-14u30 ZATERDAG/ZONDAG 9u-10u30

Enkel mogelijk in combinatie met minstens 1 ander 
trainingsuur.

Gepersonaliseerde competitiepakketten steeds in overleg met 
Sven of Nele.

kleur

oranje/
groen/
geel

kleur

oranje/
groen/
geel

groep met +3 personen

groep met 3 personen

groep met 2 personen

privé

competitie
&
groepstraining met 
minimum 6 personen

aantal uur/
week

1x1 u/w

1x1 u/w

1x1 u/w

1x1 u/w

aantal uur/
week

1x2 u/w

combinatie:
tennis + 
conditie on 
court

prijs pp
/20 weken

€205

€260

€370

€760

prijs pp
/20 weken

€450

kleur

wit

blauw/rood

Multi SkillZ

de betekenis per kleur vind je 
terug op de volgende pagina

speeltuinprincipe 
kidstennis

speeltuinprincipe
kidstennis

focus op algemene 
motorische vaardigheden

aantal uur/
week

1x1 u/w

1x1.5 u/w

1x1 u/w

prijs pp
/20 weken

€110

€200

€100



volwassenen
VOLWASSENEN

STUDENTEN +18

groep met +3 personen

groep met 3 personen

groep met 2 personen

privé

groep met +3 personen

groep met 3 personen

groep met 2 personen

privé

aantal uur/
week

1x1 u/w

1x1 u/w

1x1 u/w

1x1 u/w

aantal uur/
week

1x1 u/w

1x1 u/w

1x1 u/w

1x1 u/w

prijs pp
/20 weken

€205

€260

€370

€760

prijs pp/
15 weken
(rekening 
houdend met 
examenperiode)

€164

€195

€290

€570

kleurenlegende


