Hof Ter Burst Winter –
vanaf 25 September 2020
Onze leden kunnen dagelijks spelen op
5 binnenterreinen tennis (verlicht) en
5 padelterreinen buiten (verlicht)
Alle binnenterreinen worden heraangelegd voor
de start van het winterseizoen!
Winterabonnement TENNIS daluren
(25 september 2020 - 8 april 2020)
zomerleden

EUR 160
EUR 125

Inbegrepen in de winterabonnementen:
lidmaatschap Tennis Vlaanderen, verzekering
& toegang online reserveringsysteem!

Vaste uren
vanaf 25 september 2020
tot 8 april 2021 (28 weken)
Reservaties van 2019-2020 hebben voorrang
bij inschrijving voor 2020-2020 en dit enkel
bij bevestiging en betaling ten laa1tste op 25
augustus 2020 (vanaf 26/8 kunnen de nietherbevestigde banen gereserveerd worden
door anderen).
Prijzen VASTE UREN
maandag tot vrijdag

17-19u
19-22u

Winterabonnement PADEL
1 oktober 2020 – 31 maart 2020

EUR 150

derde persoon (en volgende, zelfde
adres)

EUR 50

tweede persoon (zelfde adres)

8-17u

EUR 100

Wij proberen onze leden zo weinig mogelijk
beperkingen qua reserveringen op te leggen.
Bij voldoende ledenaangroei kijken we naar
een uitbreiding van het aantal terreinen.
Losse verhuur padel:
1u = €28/terrein - 2u = €48/terrein
vóór 17u op weekdagen = €20/terrein
huur racket €2,5/sessie
Losse verhuur tennis:
1u =€16/terrein

zaterdag en zondag

22-24u
8-23u

EUR 260
EUR 390
EUR 450
EUR 320
EUR 390

* Vaste uren tot 12 uur op voorhand geannuleerd,
kunnen worden ingehaald!

Inschrijvingsformulier
Deze info kan je ook mailen naar info@hofterburst.be

Naam _______________________________________
Voornaam _________________________________

Adres _______________________________________
Geboortedatum ____/_____/___________

E-mail__________________@__________________
Gsm _____/__________

0 ik reserveer terrein__van___u. tot___u. op ________dag
0 ik reserveer terrein__van___u. tot___u. op ________dag
0 ik neem een winterabonnement tennis
0 ik neem een winterabonnement padel
Mijn medespelers (naam, voornaam, adres,
geboortedatum, e-mail, gsm) zijn – ga verder op
achterkant:
Samen te betalen: EUR ___________

Handtekening: __________________________________
0 contant ter plaatse

0 per overschrijving op IBAN:BE39 7372 1036 1519

www.hofterburst.be (club)
www.tennis4you.be (school)

BVBA Hof Ter Burst, 9280 Lebbeke
BE 0.423.899.106

Telefoon: 0472/014040
E-mail: info@hofterburst.be

