PRIJZEN TENNISLES LTC STEENWIJK
Er wordt zo goed als mogelijk is rekening gehouden met de gekozen categorie (groepsgrootte). Wanneer het niet mogelijk is om je in de categorie
van je keuze in te delen, zal je ingedeeld worden in een categorie met een ander lespakket. De kosten kunnen hierdoor hoger of lager uitvallen (zie
hieronder). In geval van een gewijzigde groepsgrootte zal je vooraf geïnformeerd worden.

JUNIOREN:
Prijzen zijn per persoon

9 personen 8 personen 7 personen

6 personen 2 personen

Categorie A*

Les voor de allerkleinsten (4 tot 6 jarigen). 30 minuten les,
gedurende 10 weken: € 55,- p.p.
(gaat door bij minimaal 3 kinderen).

Categorie B*
Categorie C
Categorie D**

1 uur les ‘Tenniskids rood’ in een groep van max. 10,
gedurende 18 weken: € 99,- p.p.
1 uur les gedurende 18 weken
2x per week, 1 uur les gedurende 18 weken

€ 105,-

€ 129,-

€ 129,-

€ 175,-

€ 150,-

€ 198,-

€ 198,-

€ 290,-

Categorie E**

1,5 uur les, gedurende 18 weken

€ 120,-

€ 155,-

€ 155,-

€ 205,-

Privé-aanbieding

Een half uur privéles gedurende 5 weken

€ 55,-

1 persoon

€ 115,-

SENIOREN (AVONDEN EN WOENSDAGOCHTEND):
Prijzen zijn per persoon
Categorie A/B
Categorie C

Categorie D
Privé-aanbieding

1 uur les gedurende 18 weken
1,5 uur les gedurende 18 weken

9 personen 8 personen 7 personen
€ 105,€ 129,€ 129,€ 160,-

€ 199,-

6 personen 5 personen 4 personen

€ 199,-

Een half uur privéles
Een half uur privéles gedurende 5 weken

Zomerseizoen, 2019
* Om de jongste jeugd laagdrempelig kennis te laten maken met tennis geeft LTC Steenwijk subsidie (is al in de prijs verwerkt).
** Om de jeugd te stimuleren meer te tennissen geeft LTC Steenwijk subsidie (is al in de prijs verwerkt).

€ 175,-

€ 175,-

€ 245,-

€ 249,-

€ 299,-

€ 349,-

2 personen

1 persoon

€ 55,-

€ 115,-

€ 26,-

