
 

 

 

Tennis Inside lespakket aanbod ETV De Helster 

*Facturatie loopt bij dit pakket via de vereniging. Maandelijkse kosten zijn voor tennisles, contributie 

lidmaatschap, deelname competities en alle andere clubactiviteiten. Tennis-alles-in-1. 

 

Lespakketten Aantal 

weken 
Lessen 

per week 
Lesgeld € 62,60/u via machtiging 

 Betaling in één keer Per maand 
(€ 2,00 per maand 

extra) 
Senioren     

Als er kleinere groepen moeten worden gevormd zal het lesgeld verhoudingsgewijs verhoogd worden en/of de lestijd ingekort worden. 

Het is niet mogelijk minder dan 19 weken te trainen 
01. Senioren avond training groep van 4 19 1 297,35 61,47 (5x) 

02. Senioren overdag training groep van 4 19 1 297,35 61,47 (5x) 

03. Senioren avond training groep van 2 19 1 594,70 120,94 (5x) 

04. Senioren overdag training groep van 2 19 1 594,70 120,94 (5x) 

05. Senioren andere groepsgrootte: alleen mogelijk 

in overleg met de trainer én met opgave van de 

namen van alle deelnemers 

19  op aanvraag  

06. Strippenkaart privélessen van 1 uur; via trainer 5 lessen  313 64,60 (5x) 

07. Privéles 1 uur; via trainer 1 les  62,60  

08. Privéles 1/2 uur; via trainer 0,5 les  31,30  

Junioren     

Als er kleinere groepen moeten worden gevormd zal het lesgeld verhoudingsgewijs verhoogd worden en/of de lestijd ingekort worden. 

Het is niet mogelijk minder dan 19 weken te trainen 
09. JEUGD TENNIS-ALLES-IN-1 ZILVER 

(basisschool jeugd) facturatie via vereniging 

(tennis-alles-in-1) 

19 1 Tennis alles-in-1 

ZILVER 

33,00 (6x) facturatie via 

vereniging tennis-alles-

in-1 * 
10. JEUGD TENNIS-ALLES-IN-1 GOUD (basisschool 

jeugd) facturatie via vereniging (tennis-alles-in-

1) 

19 2 Tennis alles-in-1 

GOUD 

 

57,00 (6x) facturatie via 

vereniging tennis-alles-

in-1 * 

11. JEUGD FIT TO PLAY groep van 8 (middelbare 

schooljeugd) 
19 1 148,70 31,74 (5x) 

12. JEUGD FIT TO PLAY groep van 8 (middelbare 

schooljeugd) 
19 2 297,35 61,47 (5x) 

13. JEUGD MINISCHOOL (sporthal 5 t/m 7 jaar) 19 1 135,00 29,00 (5x) 

Selectie     

14. (Selectietraining 19  Op uitnodiging  

https://www.etvdehelster.nl/site/lidmaatschap-informatie/

