ZOMER 2017
Onbeperkt spelen van +/- 10 APRIL
TOT 15 OKTOBER OP DE BUITENBANEN
Mits betaling van het lidgeld
10 goede
REDENEN OM
LID TE WORDEN !

WORDT LID!!
CLUB ΒΕ82 4342 6453 5168 kredbebb
Volwassenen
2e volwassene uit hetzelfde gezin
Studenten geboren tussen ‘93-‘98
Jeugd geboren ’99-’06
Jeugd geboren ’07-’09
Jeugd geboren ‘10 of later
Familieabonnement (gezinsleden wonen
op hetzelfde adres)

€ 180
€ 165
€ 150
€ 115
€ 65
€ 35
€ 495

OF
LOSSE VERHURING (zonder lid te zijn)
Tijdens de week tot 17 uur
Na 17u
Weekend

€ 14
€ 18
€ 16

1.Onbeperkt spelen van + 10 april tot 15 oktober op de buitenbanen.
2.LEDEN mogen ook GRATIS BINNEN SPELEN in
de periode van 17/4 tot 15/9
3.EXTRA VERZEKERING van de VTV, bijkomend
bij je gewone verzekering, als je je kwetst
@jdens het tennissen.
4.Men moet LID zijn om les te kunnen volgen in
de zomer.
5.LEDEN worden uitgenodigd op barbecues en
clubfeesten.
6.LEDEN mogen deelnemen aan de interne clubkampioenschappen en eigen tornooien.
7.LEDEN mogen in de winterperiode deelnemen
aan de zaterdagavonden alternerend voor
jongeren en volwassenen.
8.Leden mogen in de zomerperiode deelnemen
aan de dubbelavonden op woensdagavond op
de buitenvelden.
9.Met uw Tennis Vlaanderen-kaart kan u deelnemen aan alle oﬃciële tornooien van België.
10.Leden mogen een VAST UUR BINNEN reserveren (de hele dag) en BUITEN (voor 17u in de
week).

WINTER 17/18
PRIJS PER UUR EN PER
TERREIN 1de periode van 18/09/17 TOT
31/12/17
Abonnement
08.00u - 17.00u
17.00u - 23.00u
22.00u-23.30u
Weekend

Leden
€ 230
€ 330
€ 390
€ 320

Niet-leden
€ 270
€ 360
€ 420
€ 350

Tarief leden geldt wanneer het terrein op naam staat
van een lid dat eﬀec@ef speelt .

VAST UUR zonder
Abonnement
Op weekdagen voor 17u
Na 17u en weekend

€ 20
€ 24

LOSSE VERHURING
Op weekdagen voor 17u
Na 17u en weekend
Mini-terrein

€ 16
€ 20
€8

