
 

Jeugd (-13j)     lidgeld + 

6 leerlingen/terrein     60 € pp 

4 leerlingen/terrein     90 € pp 

2 leerlingen/terrein   180 € pp 
 

Volwassenen  

4 leerlingen/terrein     90 € pp 

2 leerlingen/terrein   180 € pp 
 

Privé lessen (per les 1 pers.) 

B. Van Poelgeest (0475/70 59 12) 35 € 

Andere lesgever    25 € 

 

 

Lidgeld Avia TC (verzekering inbegrepen): 
 

11 jaar en jonger     20 € 

12 jaar      30 € 

13 jaar      40 € 

14 jaar      50 € 

15 jaar      60 € 

16 jaar      70 € 

17 jaar      80 € 

Volwassenen    120 € 

Gezin* (min. 4 personen) 300 € 

Inschrijven via www.aviatc.be met vermelding 

naam, telefoon en geboortedatum. 

Alleen voor lidgeld: 

BE92 1430 9980 5223 

_________________ 

(*) moeten onder één dak wonen 

 

ZOMERCYCLUS 2023 

10 weken tennisles 

VAN BEGINNER 

TOT WINNER ! 

Wanneer? 

 Periode 

Vanaf 22 april - 8 weken 

en opnieuw vanaf 1 september 2 weken 

Dagen Uren   Begin 

Zaterdag 9 tot 13u  22/04 

Maandag 17, 18, 19u  24/04 

Woensdag 17, 18, 19u  26/04 

Vrijdag  17, 18, 19u  28/04 
 

Jeugd 

Zaterdag 9 tot 13u  22/04 

Zondag 9 tot 13u  23/04 

Woensdag 13 tot 18u  26/04 

 

Startdata worden vooraf gemeld. 

 

Voor meer vragen, bel gerust 

0497/40 07 15 

 

www.batd.eu 

Mini tennislessen           lidgeld + 

Blauw / rood      90 €  

van 6 tot 8 jaar - 4 leerlingen/terrein 

op zaterdag of zondag 

10-11u / 11-12u / 12-13u 
 

Midi tennislessen 

Oranje / groen     90 € 

van 9 tot 12 jaar - 4 leerlingen 

op zaterdag of zondag 

9-10u / 10-11u / 11-12u / 12-13u 
 

 

Verzekering inbegrepen 

Aanvang van de lessen 

op 22 of 23 april 

Afrit rondpunt Wommelgem E34 

Krijgsbaan, 

richting Mortsel tot tweede kruispunt (JB) 

rechts blijven volgen tot Boekenberglei 

links volgen 

rechts Ruimtevaartlaan 20, 2100 Deurne 

Groepen en prijzen Mini en midi tennislessen 

 

Waar kunt u ons vinden? 

 TC AVIA :  

Aan de hoofdingang van de luchthaven van Deurne, 

de Vosstraat inrijden, 

eerste straat rechts, 

dan eerste straat links, 

en dan terug eerste straat rechts. 

Ruimtevaartlaan 2, 2100 Deurne 

http://www.aviatc.be/


 

Inschrijvingsformulier voor 
10 weken tennislessenreeks 

 

Naam:________________________________________

Voornaam: ____________________________________ 

Adres: ________________________________________ 

_____________________________________________ 

Tel.: _________________________________________ 

GSM: ________________________________________ 

E-mail :_______________________________________ 

Geboortedatum: _______________________________ 

Niveau/klassement:_____________________________ 

Voorkeur dag / uur:_____________________________ 

Eventueel samen met:___________________________ 

Personen per terrein:____________________________ 

Voorkeur lesgever:______________________________ 

NB: 
25€ voorschot (mini/midi)  
50€ voorschot (jeugd/volwassenen)  
te storten op  
Beobank rekeningnummer BE41 1096 6113 9410  
of af te geven aan Bernard Van Poelgeest.  
Zonder voorschot is de inschrijving ongeldig.  
Saldo te betalen bij de eerste les.  

Handtekening:_____________________________ 

Eenmaal ingeschreven is de inschrijving bindend. 
Bij afwezigheid op de afgesproken uren vervallen de lessen!  

N.B. : De school behoudt zich het recht voor elke les met een 
onvoldoende aantal ingeschrevenen van hetzelfde niveau te annuleren 
evenals het uur van een les te wijzigen. 

Algemene voorwaarden op https://www.batd.eu 

AVIA TC VZW 
Ruimtevaartlaan 20, 2100 DEURNE 

stelt voor 
onder leiding van BERNARD VAN POELGEEST 

en zijn team 

ZOMERCYCLUS 2023 
 

10 weken tennisles 

Voor alle inlichtingen 

over de BATD-tennisscholen: 

010/81 11 00 - info@batd.eu 

Technisch directeur: Gunter Vanderveeren 

Sportdirecteur: Alain Denis 

www.batd.eu 

 

De ingeschreven persoon aanvaardt dat de persoonlijke gegevens, 

op dit formulier opgenomen, door de VZW BATD Antwerpen en door 

de VZW BATD worden verwerkt voor doeleinden van intern beheer. 

Deze gegevens kunnen eveneens worden meegedeeld voor 

verwerking voor direct marketing doeleinden, door onze sponsors 

die, dankzij hun tussenkomst, de ontwikkeling van de activiteiten 

van de VZW’s mogelijk maken.  

De persoon van wie de gegevens zijn opgenomen beschikt over een 

recht tot toegang, verbetering en schrapping van de verzamelde 

gegevens en over een recht tot verzet tegen de verwerking van deze 

gegevens voor direct marketing doeleinden. 

Verantwoordelijke verwerking: 

VZW  BATD, Drève 4, 1370 Zétrud-Lumay. 

 De tennisschool van 

Inschrijvingen e-mailen naar : 
francois.joris@telenet.be 

bernardvanpoelgeest@gmail.com 

www.batd.eu 

 

 

 

VZW BATD Antwerpen 

Drève 4, 1370 Zétrud-Lumay 

Ondernemingsnummer 0463 381 767 

Tennisschool verantwoordelijke: 

Bernard Van Poelgeest 0475/70 59 12 

bernardvanpoelgeest@gmail.com 

 

mailto:info@batd.eu
mailto:francois.joris@telenet.be
http://www.batd.eu/
http://www.batd.eu/

