Winter Tennis
Competitie
Damesdubbel
Herendubbel

(dinsdag of zaterdag)
(zaterdag)

* Iedere week een wedstrijd van een uur
* Geen lidmaatschap nodig
* Met je eigen maatje (of niet)
* Indeling op je eigen niveau
* Dinsdag gratis oppas
* Gezellig nazitten

Wil je informatie of meedoen
vraag aan de balie of mail
naar petra@sportcentrumhoorn.nl

Holenweg 14a, Hoorn (0229)216855
www.sportcentrumhoorn.nl | contact@sportcentrumhoorn.nl

Racketsport
Padel * Tennis * Squash

Padellidmaatschap van Padel Hoorn per jaar

Winter losse huur
per baan per uur

Winter contract
per baan per uur

Zomer losse huur
per baan per uur

Zomer contract
per baan per uur

Dag

Tapijt binnen

1 sept tot 1 mei

1 sept tot 1 mei

1 mei tot 1 sept

1 mei tot 1 sept

ma t/m vr

09.00-18.00 uur

€ 20,00

€ 19,50

€ 20,00

€ 18,50

ma t/m vr

18.00-23.00 uur

€ 26,00

€ 25,50

€ 20,00

€ 18,50

zaterdag

09.00-18.00 uur

€ 26,00

€ 25,50

€ 20,00

€ 18,50

zondag

09.00-18.00 uur

€ 20,00

€ 19,50

€ 20,00

€ 18,50

ma t/m zo

Buitenbaan

€ 20,00

--

€ 20,00

€ 18,50

Losse
baanhuur per uur
€ 20,00

Pupillen (t/m 11 jaar)

€ 76,40

Junioren (12 t/m 17 jaar)

€ 111,30

Senioren (18 jaar en ouder)

€ 148,35

Het éénmalig inschrijfgeld is € 15,-. Introducé meenemen kost € 6,- per keer per introducé.
Bij een combinatie-lidmaatschap krijg je 50% korting op je Padellidmaatschap.

Zelf een tennistoernooi organiseren op zaterdagavond op de zondag? Dat kan!
3 banen = € 200,-

4 banen = € 260,-

7 banen = € 450,-

Tennis instuiven die wij organiseren in de wintermaanden. Kom en doe ook mee!
18+ instuif

ma 13.00-16.00 uur

€ 6,00 pp

Toppers 18+ instuif

do 13.00-16.00 uur

€ 6,50 pp

50+ instuif

vr 13.00-16.00 uur

€ 6,00 pp

Dynamic tennis

ma 10.00-12.00 uur

€ 3,00 pp

Tennislidmaatschap van Tennis Vereniging Hoorn per jaar
Pupillen (t/m 11 jaar)

€ 76,40

Junioren (12 t/m 17 jaar)

€ 111,30

Senioren (18 jaar en ouder)

€ 148,35

Het éénmalig inschrijfgeld is € 15,-. Introducé meenemen kost € 6,- per keer per introducé.
Bij een combinatie-lidmaatschap krijg je 50% korting op je Padellidmaatschap.

Losse baanhuur
per baan

Contract baanhuur
per baan 45 min.

45 min.

15 min.
extra

3 maanden 6 maanden
(13 weken) (26 weken)

09.00-18.00 uur

€ 12,00

€ 4,00

€ 149,00

€ 282,00

18.00-22.30 uur

€ 15,00

€ 5,00

€ 185,00

€ 352,00

Zaterdag en zondag

€ 12,00

€ 4,00

€ 162,00

€ 308,00

Lidmaatschap per maand
Volledig lid
onbeperkt spelen

Daglid
spelen tot 17.45 uur
en in het weekend

Jeugd t/m 17 jaar
spelen tot 17.45 uur
en in het weekend

€ 23,35
€ 16,50
€ 10,85

