
 

 

Stichting Tennispark Adegeest 

KvK-nr.: 28049670 

Parkadres: Weddeloop 4, 2253 ST Voorschoten 

Bankrelatie: Rabobank Voorschoten, rek.nr. NL05 RABO  0127 4772 68 

Ledenadministratie: Peter Scholtens 

E-mail: ledenadministratie@tennispark-adegeest.nl  

Postadres : Postbus 14, 2250 AA  Voorschoten 

 

 

Hier uw pasfoto 

bevestigen  

 

Lid aangebracht door: 

 

Inschrijfformulier seizoen 2020-2021 
 

Ja, ik wil lid worden 

Voorletters en achternaam:                                                                                                                                               Man / Vrouw   

Voornaam: 

Straat en huisnummer: 

Postcode en woonplaats: 

Telefoonnummer:                                                                  Email:   

Geboortedatum: 

 
S.v.p. vakje van uw keuze zwart maken 

Jaarkaart Prijs per 

1-4-2020 

Bijzonderheden 

  Weekkaart alle dagen alle tijden  € 252,00  

  Dagkaart ma t/m vrij 09.00-18.00 uur € 195,00  

  Jeugdkaart t/m 17 jaar peildatum 1-4-2020 € 160,00  

  Minikaart t/m 10 jaar peildatum 1-4-2020 

ma t/m zo 09.00 -18.00 uur 
€ 103,00 

Beperkt spelen op de grote banen 

 € 135,00 

Zomerkaart 6 maanden (1-4-2020 t/m 30-9-2020) Prijs per  

 1-4-2020 

Bijzonderheden 

  Weekkaart-zomer alle dagen alle tijden € 155,00  

  Dagkaart-zomer ma t/m vrij 09.00-18.00 uur € 110,00 

  Jeugdkaart-zomer t/m 17 jaar peildatum 1-4-2020 

 

€ 100,00 

 

 

  Minikaart-zomer t/m 10 jaar peildatum 1-4-2020 

ma t/m zo 09.00 -18.00 uur 
€   52,00 

Beperkt spelen op de grote banen 

 

3 maanden kaart  Prijs per 

1-4-2020 

Bijzonderheden 

  Zwerfkaart alle dagen alle tijden €   60,00 Juni, juli en augustus, korting niet mogelijk 

 

 Datum: 

 

 

Handtekening akkoord: 

 

 

 

                                                  Procedure betaling / restitutie contributie nieuwe leden:  

 

- Inschrijf formulier, inclusief 1 recente pasfoto, ingevuld retourneren in envelop (Postbus 14, 2250 AA Voorschoten of afgeven in het clubhuis). 

- Het contributiebedrag van uw  kaartsoort overmaken naar rekening: NL05 RABO 0127 4772 68 t.n.v. Tennispark Adegeest. 

- Het spelerspasje w ordt u ca. 2 w eken nadat het inschrijf formulier en uw  betaling zijn ontvangen per post toegezonden. 

- Betaal op tijd om teleurstelling te voorkomen. Contant betalen is niet mogelijk.  

- Hebt u vragen mail de ledenadministratie via ledenadministratie@tennispark-adegeest.nl, ook voor adreswijzigingen. 

- Bij ziekte, blessure of zwangerschap bestaat er geen recht op restitutie van betaalde kosten. 

- Opzeggingen dienen uiterlijk één maand voor het ingaan van het nieuw e seizoen schriftelijk doorgegeven te w orden aan de ledenadministratie. 

- Bij inschrijving gaat u akkoord met het gebruik van uw  gegevens en foto ten behoeve van tenniszaken binnen de Stichting Tennispark Adegeest en de                 

KNLTB.  

Let op: door inschrijving bij Stichting Tennispark Adegeest bent u niet automatisch ingeschreven bij de KNLTB!  

Voor inschrijving bij de KNLTB kunt u contact opnemen met Chris Brouw er (tel. 06-28525130). 
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