T E N N I S
NIJLAND

Overige informatie!
Je komt in aanmerking voor deze unieke
kans als je de afgelopen 5 jaar geen lid
bent geweest van T.V. ‘t Tramhuisje.
Dit betreft een eenmalige introductie
aanbieding. Bij verlenging geldt de
normale contributie.

1 jaar

Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen via www.tramhuisjenijland.nl
en volg ons op instagram
tennisvereniging_tramhuisje.
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Wat mag jij van ons
verwachten?
Tennisvereniging ‘t Tramhuisje
in Nijland biedt jou nu een
unieke kans om te ontdekken
of tennis iets voor jou is!
Van 1 januari t/m 31 december
mag jij elke dag tennissen en aan
al onze toernooien meedoen voor
maar €20,-!

Wij organiseren voor jou meerdere 1
daagse toernooien op onze club.
Wij organiseren clubkampioenschappen
in alle spelvormen.
Waar nodig mag je een tennisracket van
de club gebruiken.
Spelplezier en gezelligheid staan
voorop!

Toegang tot de
tennisbaan
Voor € 10,- borg een
eigen sleutel
Deelname meerdere
toernooien
Gratis deelname
Ruudimide
Onbeperkt tennissen

Vrijblijvende deelname aan onze
Ruudimide!

Wat verwachten wij
van jou?
Dat je geschikte sportschoenen draagt
voor onze gravelbanen. Jij kunt je
opgeven via info@tramhuisjenijland.nl
dan zorgen wij voor de rest!
Durf jij de uitdaging aan?

Geen ervaring vereist

www.tramhuisjenijland.nl

Tennislessen
Nijland
Naast het reguliere
tennis bieden wij ook
professionele tennislessen
aan door een professionele
tennisleraar.
Jij kunt kiezen uit een drietal
lespakketten. De lessen duren
60 minuten en vinden elke
donderdagavond plaats. Voor
elk niveau worden er lessen
aangeboden. Ervaring is dus
NIET een vereiste. Als nieuw lid
mag jij gebruik maken van één
gratis proefles. Wil jij het dus
een keer proberen mail dan
naar info@tramhuisjenijland.nl
25 lessen voor € 237,50
(voorjaar & najaar)

15 lessen voor € 150,(voorjaar tot zomer)

10 lessen voor € 100,(voorjaar of najaar)

Geef je op voor 19 februari
via info@tramhuisjenijland.nl

