SCHEMA INLOOPTRAININGEN

INLOOPTRAININGEN
TENNIS JIJ OOK MEE?
359° INLOOPTRAININGEN
Dé aanvulling op jouw reguliere tennis-

de ontwikkeling van de tennisser en

lessen en dé invulling voor als je nog geen

mens centraal staat. Vanaf nu bieden

tennisles hebt! Met de 359° Inlooptraining-

wij gedurende het hele jaar door de

en van ervaren trainers van Tennisschool

mogelijkheid om deel te nemen. Het

Laurense wordt jouw tenniservaring nog

aanbod inlooptrainingen is zeer divers.

uitgebreider en bereik je jouw doelen nog

Voor jong tot ouder met inspirerende

sneller. Altijd gebaseerd op FIT, FUN en

thema’s. Tennis jij ook mee? Meld je dan

FOCUS en volgens de 359° visie waarbij

nu aan!

DE VOORDELEN
• Flexibiliteit
Je kunt naar de inlooptraining komen wanneer het jou uitkomt. Je hebt tevens
geen partner nodig om te komen tennissen.
• Variatie
Gedurende de week hebben we veel verschillende thema’s en mogelijkheden.
Je bepaalt zelf aan welk type en thema inlooptraining je meedoet.
• Duidelijkheid
Je betaald alleen voor de lessen waar je je voor aanmeld en deelneemt. Geen
kosten meer als je moet overwerken, op vakantie gaat, een blessure hebt of een
keer geen tijd of zin hebt.
• Laagdrempelig
Je kunt al meedoen aan Inlooptrainingen vanaf E 10,00.
• Sociaal
Door deel te nemen aan Inlooptrainingen ontmoet je steeds weer nieuwe mensen.
Vaak zijn dit mensen die dezelfde interesse delen waardoor mooie vriendschappen
en een breder “tennis” netwerk ontstaat.

FUN MET 359O TENNIS

FIT MET 359O TENNIS

FUN MET 359O TENNIS

FIT MET 359O TENNIS

FUN MET 359O TENNIS

FOCUS MET 359O TENNIS

FIT MET 359O TENNIS

FOCUS MET 359O TENNIS

kunt al
KENNISMAKINGS Je
starten vanaf
€ 10,00!
AANBIEDING!
Deze actie is geldig
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Cadeau Tip! Geef jezelf of iemand anders een 1, 5 of 10 rittenkaart cadeau.

OUTDOOR Inlooptrainingen

INDOOR Inlooptrainingen

1 Rittenkaart

E

10,00

1 Rittenkaart

E

5 Rittenkaart

E 50,00

5 Rittenkaart

E 85,00

10 Rittenkaart

E 100,00

10 Rittenkaart

E 170,00

• zie onze website voor de mogelijkheden
en kosten voor niet-leden.

• met een INDOOR tegoed kan ook
buitenles gevolg worden tegen het

• met dit OUTDOOR tegoed kan ook
binnen inlooples gevolg worden tegen
het indoor tarief.

17,00

buitentarief.
• niet-leden van TVK mogen maximaal
2x meedoen aan outdoortraining
tegen indoor tarief.

KIJK OP TENNISTEAMSTELVEEN.NL VOOR ALLE
INLOOPTRAININGEN EN TRAININGSROOSTER
Heb je interesse in een specifieke inlooptraining maar staat deze nog niet op het rooster?
Laat ons weten waar je interesse naar uit gaat. Bij grote interesse in een bepaalde clinic
kunnen we deze toevoegen aan het programma aanbod.

Bovenkerkerweg 81-01 • 1187 XC Amstelveen • 020 - 820 82 64
info@tennisteamamstelveen.nl

