
 

 

 

TARIEVEN & RICHTLIJNEN ZOMER 2018 

1 Leden 
 
Iedereen die tijdens de zomer wil tenissen op de terreinen van TC Bolderberg, dient verplicht lid te 
worden, uitgezonderd gastspelers. 
 

Tarieven 2018 

Tot en met 16 jaar > °2002 20€ 

Van 17 tot 21 jaar °1997 - °2001 85€ 

Ouder dan 21 jaar < °1996 110€ 

Gezinslidgeld  220€ 

 
Gezinslidgeld wordt berekend op basis van 4 gezinsleden met hetzelfde adres. Vanaf het 5e gezinslid 
wordt bijkomend betaald, het tarief wordt dan betaald met een korting van 50%. 
Het is ook mogelijk enkel lidgeld te betalen voor de periode 1 juli t.e.m. 30 september voor een bedrag 
van 70€ (vanaf 17 jaar). 
 
Om lid te worden dienen de juiste inschrijvingsformulieren (beschikbaar op onze website 
www.tcbolderberg.be) ingevuld te worden. De inschrijving wordt verwerkt zodra de betaling 
ontvangen is. Betalingen kunnen via overschrijving (IBAN: BE14 7805 9115 4183) met vermelding 
“lidgeld + naam + voornaam”. 
 

2 Gastspelers zomer 
 
Elke gastspeler (steeds vergezeld van een TC Bolderberg-lid) betaalt 6€ per terreinreservering. 
Eénzelfde gast kan maximaal 3 keer uitgenodigd worden. Wil een gastspeler vaker komen spelen, 
betaalt hij of zij het normale lidgeldtarief. 
 

3 Lente- en zomerlessen & Start 2 Tennis 
 

- Om deel te nemen aan lente- of zomerlessen moet men lid zijn van TC Bolderberg. Deelnemen 
kan slechts wanneer lidmaatschap én lidgeld betaald zijn. 

- Lessen worden niet per uur aangerekend en dienen telkens per pakket gekocht te worden. 
- Leden kunnen niet sporadisch lessen volgen en/of willekeurig aansluiten bij een les zonder een 

specifiek pakket gekocht te hebben van die les. 
- Bij slecht weer of door overboeking tijdens vb. de interclubperiode of tornooi worden de 

lessen gegeven in de tennishal. 
- Er worden geen lessen gegeven op de terreinen van TC Bolderberg indien deze niet door de 

club zijn georganiseerd en/of door de club schriftelijk werden erkend. 
- Inschrijvingen voor lessen worden slechts gevalideerd na indienen van het 

inschrijvingsformulier en na betaling. Betalen kan tijdens de betaaldag op donderdag 29 maart 
2018 van 19u tot 21u of via overschrijving op rekeningnummer BE14 7805 9115 4183 met 
vermelding “lesgeld + naam + voornaam”. 

- De inschrijvingen voor de lessen worden afgesloten op 1 april om 18u00. 

http://www.tcbolderberg.be/

