
MAAK KENNIS MET TENNIS

*Actie 1 > 1/2 jaar lidmaatschap

Duo Deal betekent dat je samen lid wordt met bijv. 
vriend(in), familid etc., maar dat je betaalt voor 1. Dus 2 
voor de prijs van 1*. Ieder ontvangt een eigen factuur.
aanmelden via: www.tvzwartewaal.nl/lid-worden. Geen 
inschrijfgeld à € 17,50.

Voorbeeld 1: Piet (22) en Simone (25) willen samen lid 
worden en betalen dan maar € 147,50 (dus € 73,75 p.p.)*
Voorbeeld 2: Bas (7) en Floor (13) willen samen lid 
worden en betalen dan maar (€ 60 + € 75 =) 135,- (dus 
€ 33,75 p.p.)*
Voorbeeld 3: Marijn (15) en Kees (43) willen samen lid 
worden en betalen dan maar € 111,25 (dus € 55,65 p.p.)*

*Actie geldig van jan. t/m 31 maart 2021 en indien je het afgelopen 
jaar geen lid bent geweest van TVZ. Je bent lid van onze vereniging tot 
eind 2021. Daarna zal het normale tarief weer van toepassing zijn.

*Actie 3 > Duo Deal

Kom                               tennissen bij Tennisvereniging Zwartewaal

TENNIS. LOVE THE GAME
Meer informatie en adres:
T.V. Zwartewaal - Sluisweg 2 - 3238 LE Zwartewaal
info@tvzwartewaal.nl - www.tvzwartewaal.nl

• lidmaatschap volwassenen voor € 50,-*
• lidmaatschap jeugd voor € 27,50,-*
• geen inschrijfgeld à € 17,50
• aanmelden via: www.tvzwartewaal.nl/lid-worden

*Actie geldig van jan. t/m 31 maart 2021 en indien je het afgelopen jaar 
geen lid bent geweest van TVZ. Lid blijven? Je betaalt nogmaals het 1/2 
jaar lidmaatschap en je bent lid van onze vereniging tot eind 2021. 
Daarna zal het normale tarief weer van toepassing zijn.

Tennis is voor jong én oud!
Altijd al eens willen tennissen, maar je 
hebt geen idee hoe je dat doet! 
Neem dan tennisles en kijk of tennis 
iets voor jou is.*

Actie: 5 groepslessen* voor € 50,- of 10 groepslessen* 
voor € 95,- (4 pers. - 50 min. / 2 pers. - 30 min.). 
Aanmelden via 06 46603802 of stuur een mail naar: 
brettdeboer@hotmail.com.

Overig lesaanbod: www.tvzwartewaal.nl/tennisles

*lidmaatschap (na eventuele proefles) is een vereiste.

TENNISLESSEN

*Actie 2 > 1 jaar lidmaatschap
• lidmaatschap 1 januari - 31 december 2021
• lidmaatschap volwassenen voor € 80,-*
• lidmaatschap jeugd voor € 40,-*
• geen inschrijfgeld à € 17,50
• aanmelden via: www.tvzwartewaal.nl/lid-worden

*Actie geldig van jan. t/m 31 maart 2021 en indien je het afgelopen 
jaar geen lid bent geweest van TVZ.  Je bent lid van onze vereniging tot 
eind 2021. Daarna zal het normale tarief weer van toepassing zijn.
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