LTV ALMERE
INSCHRIJFFORMULIER TENNISLESSEN SENIOREN ZOMER 2020
Zomerperiode 2020

20 lesweken

( 30 maart t/m 2 oktober 2020)

Ondergetekende is lid van LTV Almere en meldt zich aan voor de lessen in zomerperiode 2020 en gaat akkoord met het
lesreglement en de financiële consequenties die daar aan verbonden zijn.
Naam : ……………………………………………………… Voornaam : ………………………….M/V
Adres : ………………………………………...................

Geb. Datum : …………………………….

Postcode : .............................................................

Plaats : .........................................….

Tel.Privé : .............................................................

Tel.Mob. : .........................................

E-mail : .....................................................................................................................................
Hij/zij tennist ...........jaar en heeft …….jaar les gehad.

KNLTB nr:………………………………….
(Lid van LTV Almere anders geen les)

Schrijft zich in voor:
 Groep van 4 personen op 1 baan (20x)
 Gr. Selectie van 8 pers. 1 ½ uur op 2 bn. (20x)
 Privé les 30 min

Betaling in eens Betaling in 4 termijnen
€. 269,00
€. 71,00
€. 229,00
€. 61,00
€. 25,00 per les

Beschikbaar:
Maandag
Dinsdag van
Woensdag
Donderdag
Vrijdag van

van
……………….
………………. tot
van
……………….
van
……………….
....................
tot

tot
……………………
……………………
uur
tot
……………………
tot
…………………….
.......................... uur

uur
uur
uur

Betalingswijze:
 Contant betalen bij de lera(a)r(es) bij aanvang van de eerste les.
SEPA incasso machtiging:
Door ondertekening van dit formulier geeft U toestemming aan TennisCollege Flevoland
 Om eenmalig een incasso opdracht te sturen naar uw bank om het totale lesbedrag van € ………… van uw
rekening af te schrijven en uw bank om eenmalig een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de
opdracht van TennisCollege Flevoland.


Om 4x een incasso opdracht van € ……….. te sturen naar uw bank om zo het totale lesbedrag in 4 termijnen van
uw rekening af te schrijven en uw bank om 4x een bedrag af te schrijven overeenkomstig de opdracht van
TennisCollege Flevoland.

Als U het niet eens bent met de afschrijving kunt U deze binnen 8 weken laten terugboeken.
Incassant ID TCF: NL18ZZZ390869340000
kenmerk machtiging: lesgeld
IBAN rekeningnummer: ………………………………………………………………………………………
Naam rekeninghouder: ……………………………….……………………………………………………….
Datum:................................

Handtekening :...........................................

S.v.p. opsturen of inleveren voor 19 maart 2020

