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2. TENNISLESSEN VOOR VOLWASSENEN 

De lessen worden georganiseerd door Alain Van den Nest: 
- Opleiding trainer A Tennis Vlaanderen-VTS (hoogste opleidingsniveau) 
- Ex-coach van het Belgische nationale juniorenteam 
- Pedagogisch diploma 

De vermelde prijzen zijn p.p. voor leden, excl. winterlidgeld en verzekering, en omvatten: 
ü Training en huur indoorterrein (met verlichting) 
ü Gebruik van tennisballen en indien gewenst een aangepast racket 

Inschrijven voor lessen doe je via mail naar info@tennis2000.be. Schrijf vervolgens het 
correcte bedrag over op onderstaand rekeningnummer en vermeld je voor- en achternaam. 

Betaling: op rek.nr BE57 4395 1387 1135 (BIC: KREDBEBB) van Alain Van den Nest 

 
Lessenreeksen 

20 weken les (1 uur/ week) + 6 weken vrij spelen (op vast uur tijdens lesvrije weken): 

De lessen gaan door van 1 oktober tem 31 maart, telkens op je zelfde lesdag en -uur. 
Lessen met 2 of meer personen gaan steeds door. Individuele lessen kunnen, indien je tijdig 
afzegt, verlegd of uitgesteld worden. Om lessenreeksen te volgen, dien je winterlid te zijn. 

 

 

 

 

 

ü 10 extra terreinreservaties (enkel met andere vaste lesvolgers), van maandag tot 
vrijdag (excl. woe) tussen 9 en 14 uur of om 22 uur (ook mogelijk tijdens 
vakantieperiodes en feestdagen in de week) 

ü 2 x 1 uur begeleid wedstrijdspelen (+trainer) zondag 5 + 26 maart tussen 13-17 uur 

Verleng je graag je vast lesuur van vorig winterseizoen, schrijf dan vóór 15 juli het bedrag 
van de lessenreeks en het winterlidgeld (zie p.2) over met vermelding van naam, dag en uur. 

Losse lesuren 

Je kan losse lesuren volgen. Daarvoor hoef je geen winterlid te worden bij Tennis 2000. 
Plan de lesuren op jouw data naar keuze in afspraak met Alain Van den Nest. Contacteer 
hem op 0495 30 00 91 of via een mail naar info@tennis2000.be. Dit zijn de prijzen per uur: 

  

Week 9u - 16u 
Week 16u - 23u 
Zat 9u, 14u - 18u 

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 
€ 1035 
€ 1358 

€ 528 
€ 690 

€ 360 
€ 468 

€ 275 
€ 355 

Vanaf 2de lessenreeks per week per persoon 
dit winterseizoen: € 20 korting per bijkomende lessenreeks 

Week 9u - 16u 
Week vanaf 16u, zat 

Leden Niet-leden 
€ 52 
€ 60 

€ 58 
€ 66 

€ 1207 € 614 € 417 € 318 
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