
tcdhoeve@gmail.com

Let op!

Alle personen die les volgen

moeten lid zijn van de club om

zo in orde te zijn met alle

verzekeringen en om te kunnen

genieten van deze prijzen. Lid

worden kan via onze website. 

Alle lessen beginnen de eerste

week na de paasvakantie. Iedere

lessenreeks bestaat uit 7 lessen.

Lessenreeks moet voor de eerste

les betaald zijn!

maandagavond vanaf 18u00

Wil  je graag met het ganse gezin
samen leren tennissen of samen
het niveau van je gezin opkrikken!
Het kan, want vanaf nu kan je met
het ganse gezin tennislessen
volgen.

TENNISSCHOOL
Lente 2021

CONTACTEER ONS

www.tcdhoeve.be

Max 6 personen 

€ 280

FAMILY PROOF



Wit (3 tot 5 jaar)

Blauw (5 tot 7 jaar)

Rood (7 tot 9 jaar)

Oranje (9 tot 10 jaar)

Groen (10 tot 12 jaar)

Tieners (12 tot 16 jaar)

KIDSTENNIS/
TIENERS

maandagavond vanaf 18u00

dinsdagavond vanaf 18u00

zaterdagochtend vanaf 9u00

Tennisles per leeftijdscategorie :

-12 jaar

1 p. |

2 - 4p. | 

€ 245

€ 105

12 jaar  - 16 jaar 

1 p. |  

2 - 4 p. |

€ 245

€ 122,50

weekdagen vanaf 18u00 
zaterdag van 9u00 tot 17u00

Wil je graag wat fitter worden
en dat terwijl je met een groep
tennist? Het kan! Onze personal
trainer of tennis workout-coach
zal je naar een betere conditie
leiden .
Fun gegarandeerd!

TENNIS 
WORK-OUT

1p.  |  € 245

2p. |  € 161

3p.  |   € 140 

4p. |  € 112 

Wekelijkse groepsles work-out

voorzien door onze personal trainer

Torsten op een nog vast te leggen

dag.

- Gratis voor leden

- € 4 voor niet-leden

PERSONAL 
TRAINING

Personal training - BURN2BFIT

(Torsten) 10 % korting voor leden

1p.  |   € 45 - 10 % = € 40,50*

2p. |   € 70 - 10 % = € 63*

3p. |   € 75 - 10 % = € 67,50*

maandagavond vanaf 19u00

dinsdagavond vanaf 19u00

woensdagavond vanaf 19u00

Graag je tennis wat bijschaven of

ben je een beginnende tennisser?

Geen nood want onze trainers

staan klaar om je naar een hoger

niveau te tillen.

VOLWASSENEN

1p.  |   € 245

2 -4p. |   € 140

+ 16 jaar

*Prijs per les


