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Tennis SDI vzw 
Keperenbergstraat 37c

1701 Itterbeek
Tel: 02 569 72 13

Fax: 02 569 09 33
info@tennis-sdi.be 

www.tennis-sdi.be

COMPETITIETRAININGEN



Er zijn 28 trainingsweken voorzien die lopen vanaf  

28 september 2020 tot eind juni 2021.
Er zijn geen trainingen in de weken van de schoolvakanties 

Alle lessen gaan in de mate van het mogelijke  
door op Tennis SDI.

Gelieve jullie beschikbare momenten zo 
gedetailleerd mogelijk door te geven bij 
inschrijving zodat we  hier zo veel  
mogelijk rekening mee kunnen houden.

 

Tennis SDI
stelt graag zijn

competitiepakketten voor het
tennisjaar 2020-2021 voor.

Schrijf in via de website vanaf maandag 20 juli !!! 

www.tennis-sdi.be

De trainingen worden gegeven door gediplomeerde  

en ervaren tennistrainers en staan onder leiding van Technisch Directeur 

Dirk Van Der Poorten -Trainer A

 Trainingen  
 Competitie 
     spelers
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Wij helpen je graag verder indien je meer info wenst over  
onze competitietrainingen en pakketten. 

Aarzel niet om een mailtje te sturen naar tennisschool@tennis-sdi.be

Met dank aan onze sponsors :

Prijzen groepstrainingen :  
inclusief lidgeld 2021-2022

Groepstrainingen gaan door  
met 3 spelers per terrein

Uitbreiding op het pakket kan aan dezelfde 
voorwaarden

  Prijzen

Aantal uren training Prijs

Pakket 1 1,5 u tennis  900 €

Pakket 2 3 u tennis  1.700 €

Pakket 3 4,5 u tennis 1 u condietietraining 2.700 €
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•  Inschrijving kan enkel online via de website www.tennis-sdi.be en/of 

tennisschoolmodule van Tennis Vlaanderen.

•  Bij problemen bij het online inschrijven kan je contact opnemen via  

tennisschool@tennis-sdi.be

•  Door in te schrijven bevestig je de voorwaarden voor de competitietrainingen  

2020-2021.

•  De inschrijving is pas definitief na betaling. Na online inschrijving krijg je  

een mail met daarin de betalingsgegevens.

•  Betaling kan enkel op 2 manieren:

o    Via overschrijving op rekening van tennis SDI vzw met nummer  

BE34 0689 0392 0290 en vermelding “winter- en lentelessen 2020-2021 + naam".

o   Cash op het secretariaat van Tennis SDI vzw. 

Afbetalingsplan vanaf 3 uur les te bespreken via tennisschool@tennis-sdi.be

•  Bij blessure en inactiviteit van minstens 4 weken neem je best contact op met 

coördinator Steve Saelens

•  Extra uren en/of begeleiding te bespreken met hoofdtrainer Dirk Van Der Poorten of 

coördinator Steve Saelens

Tennis SDI vzw 
stelt onderstaande 

voorwaarden voor de 
organisatie van haar 

trainingen 2020-2021

Voorwaarden
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