Initiatie
Gevorderden
vanaf 10 jaar

Psychomotoriek
Kinderen geboren in 2013
1. Psychomotoriek

85 €

Mini tennis
Kinderen geboren in 2012-2011
85 €

Halve dagen van 9u tot 12u
2u tennis + 1u bijkomende activiteit

Psychomotoriek & Mini tennis
Full Time
Kinderen geboren in 2013-2011
3. Mini tennis

Interclubtraining + Competitie
6. Interclubtraining + Competitie 130 €
-

Het niveau van de speler moet toereikend
zijn om de stage te integreren.
Inschrijving ten laatste de maandag die de
stage vooraf gaat.
De prijs van de stage omvat noch de
maaltijden, noch de inschrijving voor de
tornooien.
Afhankelijk van de beschikbaarheid van de
staf, opvolging na 18u.

110 €

Full time
Voormiddag tennis,
daarna is er een sport- en spelnamiddag

Onthaal kinderen
Tennis
Bijkomende activiteit

12:00 - 13:00

Middag pauze

13:00 - 15:00

Tennis
(niet voor mini-tennis fulltime)
Bijkomende activiteit

15:00 - 16:00

Algemene voorwaarden
Als uw kind jonger is dan 12 jaar op het ogenblik
van de stage, kan u, in de fiscale verklaring van
volgend jaar, een max. bedrag van 11,20 € per dag
aftrekken.
Informeer bij uw mutualiteit, in sommige gevallen
kan een financiële tussenkomst worden verkregen.
De school behoudt zich het recht voor een stage
met te weinig inschrijvingen te annuleren evenals
het uur van een stage te wijzigen.

Er zal geen warm eten
zijn tijdens deze stage.

130 €

4u tennis + 2u bijkomende activiteiten

08:30
09:00 - 11:00
11:00 - 12:00

Warm eten

Midi tennis
Kinderen geboren in 2010-2009
4. Midi tennis

130 €

4u tennis + 2u bijkomende activiteiten

Halve dagen van 9u tot 12u
2u tennis + 1u bijkomende activiteit

2. Mini tennis

5. Tennis - Intensief

Dagindeling

www.batd.eu

Inschrijvingsformulier

www.batd.eu

BATD Tennisschool

Naam___________________________________
Voornaam________________________________
Adres___________________________________
________________________________________
Tel. _______________GSM__________________

TC Sollenbeemd Halle

E-mail___________________________________

Ysaestraat, Z/N
1500 Halle
02/356.87.73

Geboortedatum___________________________
Niveau___________________________________

stelt u voor

Week______________________________
Activiteit___________________________
Betaling cash

☐

Betaling per overschrijving ☐

Krokusstage
2018

Handtekening_____________________________

Beobank rekening: BE18 1096 6114 4965
Mededeling:
stage + naam kind

NB: Een voorschot van 50 € zal gevraagd worden
bij de inschrijving; op de 1ste stagedag wordt het
saldo cash betaald of het bewijs van
overschrijving voorgelegd.

De ingeschreven persoon aanvaardt dat de persoonlijke gegevens, op dit
formulier opgenomen, door de VZW BATD Vlaams Brabant en door de VZW
BATD worden verwerkt voor doeleinden van intern beheer.
Deze gegevens kunnen eveneens worden meegedeeld voor verwerking,
voor direct marketing doeleinden, door onze sponsors die, dankzij hun
tussenkomst, de ontwikkeling van de activiteiten van de VZW ’s mogelijk
maken.
De persoon van wie de gegevens zijn opgenomen beschikt over een recht
tot toegang, verbetering en schrapping van de verzamelde gegevens en
over een recht tot verzet tegen de verwerking van deze gegevens voor
direct marketing doeleinden.
Verantwoordelijke verwerking: VZW BATD, Drève 4, 1370 Zétrud-Lumay
Beheer BATD Tennisscholen: GIE Gesten – 010/81 11 00 – info@batd.eu
Head Coach: Alfonso Gonzalez
Maatschappelijke zetel: VZW BATD, Drève 4, 1370 Zétrud-Lumay
Ondernemingsnummer 0440 725 636
Tel. 010/81 11 00 - Fax 010/81 04 93

Van 12 februari
tot 16 februari
Tennis School Director:
Gregory Goemanne
0484/18.54.38
gregory.goemanne@batd.eu
Beobank: BE18 1096 6114 4965

