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Lentelessen jeugd
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Inschrijven
Algemene voorwaarden

Competitiestages



BLAUW
Richtleeftijd: 5 - 7 jaar

ROOD
Richtleeftijd: 7 - 9 jaar

ORANJE
Richtleeftijd: 9 - 10 jaar

GROEN
Richtleeftijd: 10 - 12 jaar

Jeugd
Lentelessen 8 weken vanaf maandag 17 april 2023

Kleuters
Leeftijd: 3 - 5  jaar
Prijs: €70

WIT/MULTIMOVE
Richtleeftijd: 3 - 5 jaar

Woensdag 13u15 - 14u15
Zaterdag 09u00 - 10u00

Kids

€90 (1 sessie/week)
€170  (2 sessies/week)

Leeftijd: 5 - 12  jaar
Prijs: 

Woensdag 13u00 - 14u00
Zaterdag 09u00 - 10u00

Woensdag 13u00 - 14u00
Zaterdag 09u00 - 10u00

Woensdag 14u00 - 15u00
Zaterdag 10u00 - 11u00

Woensdag 15u00 - 16u00
Zaterdag 10u00 - 11u00

Tieners

€90 (1 sessie/week)
€170 (2 sessies/week)

Leeftijd: 13 - 18  jaar
Prijs: 

Woensdag 16u00 - 17u00
Vrijdag 17u00 - 19u00
Zaterdag 11u00 - 13u00

Privelessen
Privélessen en zelf samengestelde groepen zijn ook
mogelijk op andere momenten. Contactpersoon: Nicolas
Nolf via tennisschool@tckeerpunt.be

8 lessen: €280
Prijs/uur: €35

mailto:tennisschool@tckeerpunt.be


SELECTIE
U9 - U11 - U13

ROOD
Richtleeftijd:  - 9 jaar

Next Generation
Competitieteam
Lentelessen 8 weken vanaf maandag 17 april 2023

Groepen
tennis
maandag 17u00 - 18u00
vrijdag 17u00 - 18u00

Prijzen €200 ganse pakket

€170 zonder de conditietraining

Privelessen Privélessen en zelf samengestelde groepen zijn ook
mogelijk op andere momenten. Contactpersoon: Nicolas
Nolf via tennisschool@tckeerpunt.be8 lessen: €280

2 x 60min. tennis (maandag en vrijdag)
1 x 60 min. conditietraining (zaterdag)
Deelname aan beide tennistrainingen is verplicht.

Voorwaarden

conditietraining
zaterdag 10u00 - 11u00

SELECTIE
U15 - U17

tennis
maandag 18u00 - 19u00
vrijdag 18u00 - 19u00

conditietraining
zaterdag 11u00 - 12u00

mailto:tennisschool@tckeerpunt.be


Volwassenen
Lentelessen 8 weken vanaf maandag 17 april 2023

Adults
Prijs: €90/lessenreeks

Maandag 19u00 - 20u00
Maandag 20u00 - 21u00
Maandag 21u00 - 22u00

Zaterdag 09u00 - 10u00
Zaterdag 10u00 - 11u00

Starter
Clubspeler
Competitiespeler

Privelessen
8 lessen: €280 Privélessen en zelf samengestelde groepen zijn ook

mogelijk op andere momenten. Contactpersoon: Nicolas
Nolf via tennisschool@tckeerpunt.be

Conditietraining
Prijs: €40/persoon Werk tijdens de tennisles van

de kids aan je eigen conditie!
Zaterdag 09u00 - 10u00

mailto:tennisschool@tckeerpunt.be


Jeugdstages

Data & tarieven

10 april tot en met 14 april 2023

Paasstage

03 juli tot en met 07 juli 2023
10 juli tot en met 14 juli 2023
17 juli tot en met 21 juli 2022

15 augustus tot en met 18 augustus 2023
21 augustus tot en met 25 augustus 2023
28 augustus tot en met 31 augustus 2023

Zomerstages

Dagindeling
8u30 - 9u30
9u30 - 12u30
12u30 - 13u45
13u45 - 15u00
15u00 - 16u00
16u00 - 17u00

Vooropvang
Tennistraining
Lunch (evt. warme maaltijd)
Tenniswedstrijden
Tennisfun en Omnisport
Na-opvang 

*Warme maaltijden + dessert mogelijk: supplement €35
*korting van €10 vanaf het 2de tenniskamp per kind

Leden €150 / N-Leden €165
Leden €150 / N-Leden €165
Leden €150 / N-Leden €165

Leden €120 / N-Leden €135
Leden €150 / N-Leden €165
Leden €120 / N-Leden €135

Leden €150 / N-Leden €165



Competitiestages

Doelgroep

Competitiespelers of kinderen die de Kidstoer zijn 'ontgroeid' en onder begeleiding van
trainers en samen met de steun van hun medespelertjes hun eerste stappen richting de
Ethias Tour willen zetten.

Dagindeling

8u30 - 9u30
9u30 - 10u00
10u00 - 12u30
12u30 - 13u45
13u45 - 16u00
16u00 - 17u00

Vooropvang
Opwarming
Tennistraining (tactiek + slagen + game based situations)
Lunch (warme maaltijd)
Tornooi of aansluiten bij de tennisstage
Na-opvang

Data + TARIEVEN

VERDERE INFO VOLGT



Inschrijven
Inschrijven voor de tennislessen, conditietrainingen, tenniskampen kan alleen via
Tennisvlaanderen.be. Hoe? Inloggen - 'Club Keerpunt' - 'Lessen&Stages'.

Voor vragen, contacteer je Nicolas Nolf via tennisschool@tckeerpunt.be

De lentereeks duurt 8 weken en vangt aan op maandag 17 april 2023.

Bij regenweer worden de lessen een week uitgesteld. Indien de lessen eind juni nog
niet konden ingehaald worden, hervatten de inhaallessen in september op de
gebruikelijke dag en uur.

Bij regenweer gelieve steeds de website en de ledenpagina op facebook van TC
Keerpunt te raadplegen.

Kinderen die geen lid zijn, kunnen tenniskampen volgen mits een éénmalige extra
toeslag van €15 (lidmaatschap voor o.a. de verzekering). Deze kinderen mogen niet
buiten de tenniskampen tennissen op de terreinen.

Betalingen gebeuren via de online betaalmodule van Tennisvlaanderen.

https://forms.gle/ooaMk3ebEHFiRdkG9


Algemene voorwaarden
Eén ieder die tennisles of zomerkamp wil volgen, dient via de
website van TC Keerpunt het inschrijvingsformulier in te vullen.

TC Keerpunt behoudt zich uitdrukkelijk het recht om de
lessen/stages niet te laten doorgaan indien onvoldoende
deelnemers zich hebben ingeschreven, zonder dat enige
schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn. In voorkomend
geval wordt de lesnemer ten laatste 4 dagen voor de aanvang
van de les/stage hieromtrent schriftelijk verwittigd. De lesnemer
ontvangt het volledige inschrijvingsbedrag terug.

Tennisschoenen en sportkledij zijn verplicht.

1.Algemeen

De lentelessen bestaan uit 8 weken, tenzij anders aangegeven.
Deze gaan door op een vaste dag en tijdstip.

De kampen worden gegeven in de maanden april, juli en
augustus. De data zijn te raadplegen via de website van TC
Keerpunt.

2. Lescyclus

Onder een lesuur wordt een tijdseenheid van 60 of 75 minuten
verstaan.

3. Lesuur

TC Keerpunt voorziet na elke cyclus extra weken om eventuele
lessen in te halen die zijn geannuleerd omwille van het weer. U
wordt door TC Keerpunt tijdig op de hoogte gebracht van
eventuele annulaties door slecht weer via de website en de
besloten facebookgroep.

Indien de lesnemer om een of andere reden niet kan deelnemen
aan de lessen, dan dient dit minstens 12 uur op voorhand te
worden doorgegeven aan de trainer.

Als een lesnemer niet kan deelnemen aan lessen in
groepsverband, dan gaat deze wel gewoon door voor de andere
spelers.

Een éénmaal begonnen training geldt als een gegeven training.

4. Annulatie

Inschrijven kan enkel via de website van Tennisvlaanderen.
Hoe? Inloggen - club Keerpunt - Lessen&Stages selecteren.

Na inschrijving zal u een rekeningrapport ontvangen en zal u de
lessen online via Tennisvlaanderen moeten betalen.

U bent pas ingeschreven na betaling van de volledige
lessenreeks.

5. Inschrijving

De indeling en toewijzing van een trainer is voorbehouden aan
TC Keerpunt.

Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk in homogene groepen te
trainen. Mocht dit echter niet mogelijk blijken, dan wordt de
lesnemer gecontacteerd om een andere mogelijkheid te vinden.

6. Indeling en reservatie

De tarieven zijn te raadplegen op de website van TC Keerpunt.

De lesgelden dienen betaald te zijn voor aanvang van de  lessen
of stage. Indien het inschrijvingsgeld niet werd betaald voor
aanvang van de 2de les of bij aanvang van het zomerkamp, dan
behoudt TC Keerpunt zich het recht voor de lesnemer te
weigeren.

Prijzen zijn inclusief baanhuur, materiaal, trainer en
administratie.

7. Tarieven

Het inschrijvingsgeld moet worden overgeschreven via de online
betaalmodule van Tennisvlaanderen.

8. Betalingsmodaliteiten

Wanneer een trainer verhinderd is, wordt de les overgenomen
door een andere trainer.

9. Verzuim trainer

TC Keerpunt is niet verantwoordelijk voor persoonlijke
ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch
voor diefstal of beschadiging van goederen van lesnemers,
evenals blessures.

De lesnemer kan wel via TC Keerpunt een aanvraag tot
verzekering doen.

10. Aansprakelijkheid

In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet
voorzien, beslist het bestuur van TC Keerpunt. Voor vragen
en/of opmerkingen betreffende de lessen en zomerkampen,
kunt u terecht via mail: tennisschool@tckeerpunt.be

11. Geschillen


