
Inschrijfformulier TV RAPID Wintertraining 2021 / 2022 
    
 
Inleveren vóór 7 Juli 2021 

mailen: robinolfen@hotmail.com 

Afgeven: Keizerstraat 17 in Landgraaf (liever niet per post) 

 
Mijn gegevens: 

naam:   ______________________________________________ 

e-mailadres:  ______________________________________________ 

adres:    ______________________________________________ 

telefoon:   ______________________________________________ 

geboortejaar:  ______________________________________________ 

speelsterkte:  enkel  _______          dubbel  _______    

 
Ik schrijf me in voor de volgende training (prijzen zijn per persoon) 

□ 20 lessen à 45 minuten (max. 4 junioren tot 10 jaar)    € 225,00 

□ 20 lessen à 60 minuten (max. 4 personen)                                            € 300,00 

□ 20 lessen á 90 min (max. 4 personen)      € 450,00  

□ 20 lessen á 60 min (max. 2 personen)      € 600,00 

 

De trainingsdagen waarop ik beschikbaar ben: Minimaal 3 dagen beschikbaarheid invullen! 

Dag Hal Beschikbare hal 

uren 

Beschikbaarheid 

Maandag T.C. Kerkrade 

(Binnen) 
16.30 – 22.00  

Dinsdag T.C. Kerkrade 

(Binnen) 
16.30 – 21.00  

Woensdag T.C. Kerkrade 

(Binnen) 
16.30 – 22.00  

Donderdag T.C. Kerkrade 

(Binnen) 
16.30 – 21.00  

Vrijdag T.C. Kerkrade 

(Binnen) 
16.30 – 19.00  

 

Ik wil bij voorkeur trainen met: 

__________________________________________________________ 

 

mailto:robinolfen@hotmail.com


Voorwaarden 2021 / 2022 

 

Algemeen 

▪ Je inschrijving is alleen geldig wanneer je dit formulier volledig invult en vóór 7 Juli  2021 

inlevert. Bij inschrijving ga je akkoord met bovenstaande trainingskosten. Je dient deze kosten 

vóór de 2e les te betalen. Dit kan contant bij je eigen trainer (je ontvangt een betalingsbewijs 

indien gewenst) of je maakt het over op rekeningnummer dat je bij aanvang van de eerste les 

zult krijgen.  

 

▪ Op Maandag t/m Vrijdag zullen in totaal 20 lesweken zijn. De lessen zullen vanaf begin oktober 

starten in de verwarmde luchthal van T.C. Kerkrade 54 (Adres:Parkstraat 1-A Kerkrade). Deze luchthal 

zal over de buitenbanen (smashcourt) geplaatst worden en de hele winter verwarmd zijn. 

 

▪ De trainingen worden gegeven door, Peter de Gussem en Robin Olfen. 

 

▪ Zodra het trainingsschema definitief is vastgesteld, ontvang je hierover bericht per e-mail.  

 

▪ De lessen starten in de laatste week van September. 

 

▪ Bij vragen kun je contact opnemen met Robin Olfen, 06 429 23 092. Zijn er problemen die je niet 

met je trainer kunt bespreken, dan kun je contact opnemen met Kay v/d Mierden 06 525 25 729 

(TC). 

 

▪ Bij verhindering graag tijdig afmelden bij je eigen trainer. Als je zelf verhinderd bent zal je les 

vervallen. 

 

 

 

 

 

 


