
 
 

3. Zaterdagavondtennis. 
 

Op zaterdagavond kan je de drie indoorterreinen reserveren van 18u tot 19u ( € 41,- ) of  
van 18u tot 19u30 ( € 57,- ). 
 

Voor grotere groepen (minimaal 20 personen) staan de 3 indoorterreinen en het clubhuis ter  
beschikking van 18u tot 21u ( € 103,- ). 
Dit kan naar wens aangevuld worden met een fijn hapje of een gezellig etentje door onze huiscateraar. 
 
Contacteer ons voor meer informatie, 0495 30 00 91 of  info@tennis2000.be 
 
 
 
 

4.Verjaardagsfeestjes, bedrijfssportdagen, recepties, personeelsfeesten… 
 

Wil je graag je verjaardagsfeestje op de club geven?  
Voor jeugd -12j : naar keuze met of zonder een animator (trainer/animator: € 38 voor 1,5u). 

Prijs voor jeugd -12j, inbegrepen gebruik clubhuis en 1 indoorterrein gedurende 3 uur: € 45 
Prijs voor jeugdleden van Tennis 2000: € 28  

Voor oudere jeugd en volwassenen (tot 50 personen);  
Prijs voor gebruik clubhuis: € 46 

 Prijs inbegrepen gebruik clubhuis en 3 indoorterreinen gedurende 3 uur: € 103 
 Voor leden Tennis 2000: gebruik clubhuis gratis 
Contacteer ons, 0495 30 00 91 of  info@tennis2000.be 
 

Bedrijfsportdagen, recepties, personeelsfeesten: 
zowel overdag als ‘s avonds worden het clubhuis en de tennisterreinen ter beschikking gesteld, naar wens 
begeleid met lekkere hapjes of een aangepast menu, bereid door onze huiscateraar. 
Meerdere formules mogelijk. Contacteer ons, 0495 30 00 91 of  info@tennis2000.be 
 
 
 
 

5. Sportdagen en tennislessen voor scholen. 
 

Zowel in de voor- als in de namiddag staan de tennisterreinen ter beschikking voor scholen,  
naar keuze aangevuld met tennisles. 
Wil je meer informatie? Contacteer ons, 0495 30 00 91 of  info@tennis2000.be  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Tennisles voor volwassenen. 
 

Maandag 28 september tot zondag 4 april,  
olv Alain Van den Nest (opleiding trainer A en pedagogisch diploma, 40 jaar ervaring als trainer); 
hij werkte o.m. als coach van het Belgische nationale juniorenteam op het Europees kampioenschap in Spanje 
en de Midway Cup in Nederland.  
 
 

1) Je kan een lessenreeks volgen, bestaande uit 20 weken les (1u/week) en 7 weken vrij spelen, dit op een 
vast  uur gedurende het volledige winterseizoen.  
Je dient hiervoor wel winterlid te zijn bij Tennis 2000.    
 

Prijs per persoon                             Week 9u-17u Week 17u-23u Zat 9u, 15u-18u  
1 pers/trainer  € 908 (1) € 1144 (1)      € 1024 (1)               
2 pers/trainer € 464 (1) € 582 (1) € 522 (1)              
3 pers/trainer      € 316 (1) € 395 (1) € 355 (1)               

  4 pers/trainer   € 242 (1)    € 301 (1)      € 271 (1) 
 

(1)  - € 10,- korting bij betaling vóór 5 augustus 
 - vanaf 2de lessenreeks per week per persoon per seizoen: - € 20,-  per bijkomende lessenreeks 
           - winterlidgeld niet inbegrepen 
       - verzekering niet inbegrepen, is via zomerlidmaatschap  
 Betaling: rek.nr. IBAN: BE57 4395 1387 1135 ( BIC: KREDBEBB ), met mededeling van Naam, dag en uur 
 

Prijs per persoon (1) omvat:    
- 20 weken les (1u/week) en 7 weken vrij spelen; 
- huur van het terrein;                     
- 25 extra terreinreservaties (indien iedereen lessenreeks volgt), van ma tot vrij tussen 9u en 16u of 22u-23u  
         (ook tijdens vakanties en feestdagen in de week); 
- 1 u begeleid wedstrijdspelen (met trainer) op zo 7 maart tussen 13u en 17u; 
- voordeeltarief voor terreinreservatie zondag 13u-17u: € 8,- per terrein (indien iedereen lessenreeks volgt). 
    

Indien je het lesabonnement van vorig winterseizoen wenst te verlengen, graag vóór 25 juli bevestiging. 
 

Inschrijving:  tennislessen@tennis2000.be  of   0495 3000 91 ( Alain ) 
 

Lessen met 2 of meer personen gaan steeds door. Individuele lessen kunnen, indien tijdig afgezegd, tijdens 
het lopende winterseizoen opgenomen worden. 
 
Winterlidgeld (verzekering niet inbegrepen, is via zomerlidmaatschap) :  prijs per persoon :   

 Niet-Zomerleden Tennis 2000  Zomerleden Tennis 2000 
Volwassen (geb. 2003 en vroeger) € 46 € 18   
Jeugd (geb. 2004 en later) € 28 gratis 

 
2) Er kunnen ook losse lesuren gereserveerd worden. Daartoe moet je niet noodzakelijk winterlid worden 
bij Tennis 2000. 
Inschrijving: bij Alain, 0495 3000 91 
 

Prijs voor 1 lesuur, huur terrein inbegrepen: 
 Niet Winterleden Winterleden 
Weekdagen 9-16u 
W.E. en weekdagen vanaf 16u  

€ 48 
€ 54  

€ 44  
€ 50  

  
 
 
 



 

7. Tennisles voor de jeugd. 
 
Tennis 2000 bezit het kwaliteitslabel ‘Jeugdvriendelijke Tennisclub’. 
De lessen worden gegeven volgens het erkende ‘Tennis Vlaanderen - Kidstennis’ concept,  
van maandag 28 september tot zondag 4 april, 
olv Alain Van den Nest, opleiding trainer A Tennis Vlaanderen-VTS en pedagogisch diploma,   
40 jaar ervaring als trainer; 

hij werkte o.m. als coach van het Belgische nationale juniorenteam op het Europees kampioenschap in Spanje 
en de Midway Cup in Nederland.  
 

De indeling en het aanvangsuur zijn ifv niveau en leeftijd. We houden daarbij zoveel mogelijk rekening met 
je voorkeuren. 
 

Inschrijven kan via tennislessen@tennis2000.be of via het inschrijvingsformulier;  
 

Dag en uur van de groepsles vind je terug op www.tennis2000.be en op www.facebook.com/tctennis2000/ 
 voor wie woensdag les volgt vanaf 27 september, wie zaterdag les volgt vanaf 30 september. 

 

Prijs per persoon (1) omvat:    
- 20 weken les (1u/week);  
- huur van het terrein;  
- gebruik van aangepaste tennisballen en tennisracket; 
- 25 extra terreinreservaties (indien iedereen lessenreeks volgt),  
              van maandag tot vrijdag (ook tijdens vakanties en feestdagen), tussen 9u en 16u;  
       wie lessenreeks Multimove, Mini- of Miditennis volgt: ook met ouder gratis;   
- deelname en inschrijvingsgeld KidsToer op Tennis 2000 en 2 andere KidsToers naar keuze (3-12j); 
- deelname aan laddercompetitie (vanaf niveau Oranje; zaterdag en zondag tussen 13u en 18u) 
- vanaf 2de lessenreeks per week per persoon per seizoen: - € 20,-  per bijkomende lessenreeks; 
-  - € 10,- korting per lessenreeks bij betaling vóór 20 aug   
 
 

Betaling: rek.nr. IBAN: BE57 4395 1387 1135 ( BIC: KREDBEBB ) , met mededeling van Naam en dag 
 
 
 

1) Multimove met balgewenning:  voor kinderen van 3 tot 5 jaar (niveau ‘Wit’) 
Zaterdag 14u  
20 weken les, 1u/week, in groepjes van max 4 kids per trainer    
 Niet-leden, inbegrepen aansluiting federatie, verzekering en winterlidgeld: € 240(1)   
 Zomerleden Tennis 2000: € 211(1) 
  !  (1) - € 10,- korting bij betaling vóór 20 aug   
 

Algemene motorische ontwikkeling en (spel)plezier staan centraal 
Multimove is gericht op het uitbouwen van een gezonde ontwikkeling en motoriek van het kind en 
legt dus ook een prima basis voor wie wil verder tennissen of andere sporten beoefenen. 
  

2) Minitennis met balgewenning (11 m-terrein): voor kinderen van 5 tot 8 jaar (niveau ‘Blauw’)  
Woensdag 14u of 15u of Zaterdag 13u of 14u (telkens 1u/week)   
20 weken les, 1u/week, in groepjes van max 4 kids per trainer 
 Niet-leden, inbegrepen aansluiting federatie, verzekering en winterlidgeld:  € 240(1)   

Zomerleden Tennis 2000: € 211(1)   
!  (1) - € 10,- korting bij betaling vóór 20 aug   

 

 

 



3) Miditennis (18 m-terrein): voor kinderen van 7 tot 12 jaar (niveau ‘Rood’ en ‘Oranje’)  
Woe 13u, 14u of 15u of Zat 13u of 14u (telkens 1u/week)   
20 weken les, 1u/week, in groepjes van max 4 spelers per trainer  
 Niet-leden, inbegrepen aansluiting federatie, verzekering en winterlidgeld:  € 274(1)   

Zomerleden Tennis 2000: € 244(1)   
!  (1) - € 10,- korting bij betaling vóór 20 aug   

 

4) Overgangstennis (21 m-terrein) en Maxitennis: voor kinderen vanaf 10 jaar (niveau ‘Groen’)  
Woe tussen 13u en 19u of Zat tussen 9u en 16u (telkens 1u/week)   
20 weken les, 1u/week, in groepjes van max 4 spelers per trainer 

Niet-leden, inbegrepen aansluiting federatie, verzekering en winterlidgeld:  € 303(1)   
Zomerleden Tennis 2000: € 271(1)   
!  (1) - € 10,- korting bij betaling vóór 20 aug   

 
5) Lessen in de week: 20x 1u, op maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag om 16u,17u of 18u 

 

Ledenprijs per persoon                         Week 18u Week 17u/woe/WE      Week 16u      
1 pers/trainer  € 1144 (1) € 1024 (1) € 908 (1)               
2 pers/trainer € 582 (1) € 522 (1) € 464 (1)              
3 pers/trainer      € 395(1) € 355 (1) € 316 (1)               

  4 pers/trainer   € 301 (1)    € 271 (1)      € 242 (1) 
 

  Niet-leden(1) : + € 35 , inbegrepen aansluiting federatie, verzekering en winterlidgeld  
  ! (1)  -  € 10,- korting bij betaling vóór 20 aug  
 

Lessen met 2 of meer personen gaan steeds door. Individuele lessen kunnen, indien uiterlijk daags 
voordien afgezegd, tijdens het lopende winterseizoen opgenomen worden. 
 

6) Competitiepacks  
 

Wil je graag extra trainingsuren om nog sneller vooruitgang boeken?  
Wil je een conditietrainingsschema? 
Contacteer ons om een pack op maat samen te stellen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



TENNIS 2000 
INSCHRIJVINGSFORMULIER W 20-21 voor JEUGDLESSEN 

    ( ter plaatse afgeven, terugsturen of mailen naar tennislessen@tennis2000.be ) 
 

Naam:………………………………………………………………………           M  /  V 

Adres:…………………………………………………………………………………………… 

Tel.:…………………………………       GSM : .……….……………........................................ 

E-mail :…………………………………………………..      Geboortedatum :………………… 

Indien al les gevolgd / competitie gespeeld: ‘Kidsniveau / Klassement : ………………….. 

 
  Prijs 
Ο Multimove of Minitennis met balgewenning   1u/week   2u/week  € 
Ο Miditennis    woe en / of zat (1)      1u/week   2u/week   € 
Ο Overgangs-Maxitennis    woe en / of zat (1)      1u/week   2u/week  € 
Ο Lessen in de week ma/di/do/vrij (2)   1u/week   2u/week   3u/week  € 
Ο Betaling vóór 20 augustus    - € 
TOTAAL  € 

 
(1) Schrappen wanneer je geen Mini/Midi/Overgangs/Maxitennis op woe/zat  kan nemen, voorkeururen omcirkelen: 
 
  

 

(2) Schrappen wanneer je geen Les in de week op ma/di/do/vrij  kan nemen, voorkeururen omcirkelen: 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Voorkeur voor:    1 pers/tr        2 pers/tr         3 pers/tr        4 pers/tr       
 

 
Voorkeurpartners (van gelijk niveau) : …………………………………………………………………… 
 

Andere opmerkingen: …………………………………………………………………………………….. 
 
      

Handtekening (voor minderjarigen één der ouders) 

Woe 13u 14u 15u 16u 17u 18u    

Zat 9u 10u 11u 12u 13u 14u 15u 16u  

Ma 16u 17u 18u       

Di 16u 17u 18u       

Do 16u 17u 18u       
Vrij 16u 17u 18u  

 
     


