Coronel Tennis Club

Zomer 2019

LOSSE RESERVERINGEN:
1 x tennis outdoor (overdag)

€ 17,00 p.u.p.b.

U kunt op een willekeurige dag van de week tussen 09:00 en 18:00 uur 1 uur
gebruik maken van de outdoor tennisbaan op basis van een losse reservering.
1 x tennis outdoor (avond/weekend)

€ 19,50 p.u.p.b.

U kunt op een willekeurige avond van de week tussen 18:00 en 22.30 uur of op
zaterdag en zondag overdag 1 uur gebruik maken van de outdoor tennisbaan op
basis van een losse reservering.
1x tennis indoor (overdag)

€ 19,00 p.u.p.b.

U kunt op een willekeurige dag van de week tussen 09:00 en 18:00 uur 1 uur
gebruik maken van de indoor tennisbaan op basis van een losse reservering.
1 x tennis indoor (avond/weekend)

€ 24,00 p.u.p.b.

U kunt op een willekeurige avond van de week tussen 18:00 en 23:00 uur of op
zaterdag en zondag overdag 1 uur gebruik maken van de indoor tennisbaan op
basis van een losse reservering.

CONTRACTBANEN:
1 x per week TENNIS outdoor vast
tussen 9.00-18.00 uur, 25 weken

€ 425,00 p.b.

1 x per week TENNIS outdoor vast
tussen 18.00-23.00 uur en weekend, 25 weken

€ 487,50 p.b.

1 x per week TENNIS indoor vast
tussen 9.00-18.00 uur, 25 weken

€ 475,00 p.b.

1 x per week TENNIS indoor vast
tussen 18.00-23.00 uur en weekend, 25 weken

€ 600,00 p.b.

U kunt op een willekeurige dag van de week, overdag of ’s avonds, op basis van een vaste baan,
dag en tijd (gedurende de afgenomen periode) gebruik maken van de indoor en outdoor tennisbanen.
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Coronel Tennis Club

Zomer 2019

½ jaar Abonnement

€ 125,00

Met dit abonnement kunt u onbeperkt
(7 dagen in de week overdag en ’s avonds) gebruik maken van
de outdoor tennisbanen.

10x Racketkaart

€ 160,00 / is € 16,00 per keer per uur.

Met de 10x Racketkaart kunt u iedere keer op een willekeurige
dag van de week (overdag of ’s avonds)op een (outdoor)
tennisbaan, squashbaan of padelbaan reserveren.
De 10x Racketkaart is 1 jaar geldig.

€ 140,00 / is € 14,00 per keer per uur.

10x Tenniskaart

Met de 10x Tenniskaart kunt u iedere keer op een willekeurige dag
van de week (overdag of ’s avonds) op een(outdoor) tennisbaan
reserveren.
De 10x Tenniskaart is 1 jaar geldig.

Openingstijden Zomerseizoen:
Maandag t/m Vrijdag

08.30 – 23.00 uur

Zaterdag

08.30 – 16.00 uur

Zondag

08.30 – 18.00 uur
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