Volwa
s

senen

maak

kennis
met padel

Kom eens proeven aan de tennissport
en doe gezellig mee!

Cursus padel :

Een 5 weekse cursus van 50 minuten per les.
Tijdens deze cursus kun je gebruik maken van onze
padelbanen. Om te kunnen spelen krijg je een
tijdelijke pas van je trainer.

Word je lid na de cursus :

Dan betaal je alleen het lidmaatschap voor 2019!

Met leenracket : €69,-

Smile-Wink Één bardienst i.p.v. drie in 2019

Met padelracket : €99.-

CHECK-CIRCLE Gratis leenracket

		

EXCLAMATION-CIRCLE De lessen starten bij voldoende deelname vanaf:
5 tot maximaal 8 personen
CLOCK Start van cursussen op verschillende
data tot het einde van 2018.

		

R voor
Scan de Q
rmatie!
meer info

Aanmelden via info@nbftennis.nl. Wij zien uw inschrijving graag verschijnen.
Gelieve in de mail naam, leeftijd, beschikbare tijden en uw telefoonnummer
te vermelden. Lennart Gouka, 06-42 40 09 91, info@nbftennis.nl
of kijk op www.nbftennis.nl
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Volwa
s

senen

maak

kennis
met tennis

Kom eens proeven aan de tennissport
en doe gezellig mee!

Cursus tennis :

Een 5 weekse cursus van 50 minuten per les.
Tijdens deze cursus kun je gebruik maken van onze
padelbanen. Om te kunnen spelen krijg je een
tijdelijke pas van je trainer.

Word je lid na de cursus :

Dan betaal je alleen het lidmaatschap voor 2019!

Kosten voor dit

Smile-Wink Één bardienst i.p.v. drie in 2019

pakket : €65.-

CHECK-CIRCLE Gratis leenracket

		

EXCLAMATION-CIRCLE De lessen starten bij voldoende deelname vanaf:
5 tot maximaal 8 personen
CLOCK Start van cursussen op verschillende
data tot het einde van 2018.

		

R voor
Scan de Q
rmatie!
meer info

Aanmelden via info@nbftennis.nl. Wij zien uw inschrijving graag verschijnen.
Gelieve in de mail naam, leeftijd, beschikbare tijden en uw telefoonnummer
te vermelden. Lennart Gouka, 06-42 40 09 91, info@nbftennis.nl
of kijk op www.nbftennis.nl
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