
 
 

 

Voorwaarden actie lidmaatschap LTC De Schelde 2019: 
 

 Junioren vanaf 12 jaar (speelniveau geel) betalen 40,00 euro contributie ipv 77,00 euro. Deze 
contributie is exclusief lessen. 

 Senioren vanaf 18 jaar betalen 70,00 euro contributie ipv 118,00 euro. Zij mogen dan gratis 2 lessen 
volgen met de mogelijkheid tot verlenging met nog eens 8 lessen.  

 De hierboven vermelde actie is geldig voor nieuwe leden die zich inschrijven vóór 01/10/2019. 
Iedereen die zich inschrijft ná 01/10/2019 betaald een aangepaste contributie, de bedragen zijn op te 
vragen bij de ledenadministratie. De hierboven vermelde actie is enkel geldig voor personen die géén 
lid zijn geweest van LTC de Schelde in de 16 maanden voorafgaand aan hun nieuwe inschrijving.  

 
 

Voorwaarden Zilver pakket jeugd 2019: 
 

 Voor kinderen van 4-17 jaar. Geldig voor nieuwe leden. 

 Het Zilver pakket is inclusief contributie, onbeperkt vrij spelen, 10 lessen*, competitie, 
clubkampioenschappen en jeugdactiviteiten. *Lessen die afgezegd worden door de leerling zullen niet 
kunnen worden ingehaald of gecompenseerd worden. 

 Indien het Zilver pakket in het najaar wordt afgenomen, zal de pakketprijs evenredig worden 
aangepast aan de resterende maanden van het tennisseizoen. 

 Deelname aan de competitie zal in overleg worden afgestemd voor nieuwe leden. Leden die het Zilver 
pakket afnemen zullen automatisch deelnemen aan de clubkampioenschappen.   

 Eventuele reeds betaalde contributie zal worden verrekend bij het afnemen van een Zilver pakket. 
 
 

Voorwaarden Goud pakket jeugd 2019: 
 

 Voor kinderen van 4-17 jaar. Voor nieuwe leden of huidige leden.  

 Het Goud pakket is inclusief contributie, onbeperkt vrij spelen, 32 lessen*, competitie, 
clubkampioenschappen en jeugdactiviteiten. *Er wordt gestreefd naar 32 lessen: indien er lessen 
uitvallen en deze door weersomstandigheden niet meer kunnen worden ingehaald, zal geen 
compensatie plaatsvinden voor de gemiste lessen. Tevens zullen lessen die afgezegd worden door de 
leerling niet kunnen worden ingehaald of gecompenseerd worden.  

 Deelname aan de competitie zal in overleg worden afgestemd voor nieuwe leden of huidige leden die 
het pakket voor de eerste keer afnemen. Leden die het pakket voor een tweede, derde etc. keer 
afnemen zullen automatisch deelnemen aan de competitie.  

 Leden die het Goud pakket afnemen zullen automatisch deelnemen aan de clubkampioenschappen.  

 Eventuele reeds betaalde contributie zal worden verrekend bij het afnemen van een Goud pakket. 

 Het Goud pakket mag ook in termijnen betaald worden. 
 
 
Onder voorbehoud van schrijf- en/of typefouten. Deze voorwaarden kunnen worden aangepast indien het 
bestuur van LTC De Schelde dat nodig acht.  


