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Lesperiode - maandag 16 september 2019 tem zondag 05 april 2020
Lesperiode - omvat 22 weken en de lessen gaan door op feestdagen
Schoolvakanties - tijdens de herfstvakantie (28/10-3/11), kerstvakantie (23/12-
05/01) en krokusvakantie (24/02-01/03) gaan de lessen NIET door.  Tijdens die
periodes zijn er stages, waarvoor je apart moet inschrijven.
Andere DATA waneer de lessen NIET doorgaan:   

Belangrijke data

Stap 1: lid worden van Kim Clijsters Tennis Club
Om les te volgen bij KCA in de winter moet U geen lid worden van Kim Clijsters
Tennis Club (KCTC), maar wij raden het wel aan.   Als voordeel zijn jullie
verzekerd bij Tennis Vlaanderen tem 31 maart 2020.  Jullie kunnen bovendien bij
de KCTC activiteiten deelnemen en voor de kidstoer en tornooien inschrijven
van sept 2019 tem maart 2020.
Lid worden van KCTC kan via deze link: https://www.tennisvlaanderen.be/lid-
worden?lubId=1981  of op inschrijfmoment - zaterdag 7 september 10u-16u
Alle lidgeld prijzen op de volgende pagina zijn met 50% korting omdat wij al
halverwege door het lidmaatschapjaar zijn.

Inschrijven - stap per stap

Stap 2:  winterlessen inschrijven
Iedereen dient opnieuw in te schrijven voor de winterlessen reeks
De prijzen voor de winterlessen zijn duurder dan in de lente omdat de baanhuur,
verwarming en verlichting in de prijs moet inbegrepen worden.
Inschrijven kan via deze link:    
 http://www.sport.be/kcsportsandhealthclub/nl/academie/lessen/winterlessen/     
of op het inschrijfmoment - zaterdag 7 september tussen 10u en16u                                    
of via info@kimclijstersacademy.be

Stap 3:  betalen
Lidgeld en Lesgeld dient betaald te worden via overschrijving op het
rekeningnummer van KCA (MacTen VZW):   IBAN:   BE38 0017 1991 4272 met
naam en voornaam & winter 19-20 als vermelding.  
Het is ook mogelijk om te betalen met bancontact/visa/mastercard of cash op
een betaalmoment.  Indien je met cash betaalt op een betaalmoment, geniet je
van 5% korting.

2 Inhaalweken - 1) 16 tem 22 december 2019 & 2)  30 maart tem 05 april 2020
Inschrijfmoment - zaterdag 7 september 10u-16u
Betaalmomenten - woe 18/9 16u-17u30, vrij 20/9 16u-19u & zon 22/9 10u-12u

zondag 29 september:  deze lessen worden ingehaald op zondag 3 november
zaterdag 19 oktober:  deze lessen worden ingehaald op zaterdag 2 november
zat & zon 16&17 november:  deze lessen worden ingehaald op zat & zon 23&24 november
maa 18 tem zon 24 november 2019:  deze week telt niet in de 22 weken
zat & zon 21&22 maart:  deze lessen worden ingehaald op 4&5 april

https://www.tennisvlaanderen.be/lid-worden?clubId=1981
http://www.sport.be/kcsportsandhealthclub/nl/academie/lessen/lentelessen/
http://www.sport.be/kcsportsandhealthclub/nl/academie/lessen/lentelessen/


Prijzen & Uren

Niveau
Richtleeftijd

Wit
2016
2015

Blauw
2014

Rood
2013

Oranje
2012
2011

Groen
2010
2009

Geel
2008
1998

Lidgeld
KCTC

GRATIS GRATIS

Prijzen
groepen

per
persoon
per uur
voor 22
weken

€135
€190 

 
€380 

 

€230 
 

€460 
 

€260 
 

€520 
 

sept
2019-
maart
2020

Prijzen
prive

tennis

per uur
voor 22
weken 

€470 €940 

Geel
1997 &
ouder

€35 €57.50

groep

groepgroep groep groep

per 2per 2 per 2 per 2

€300 
 

€520 
 

30 min (trainer b
of minder) €940 

--

Prijzen
fitness

per uur
voor 22
weken

vrij 17u-18u of 18u-19u

€100 €100

vri 
17u-
18u

€270
groep

(trainer a - pro trainer)

Lesmomenten 
 groepen

(trainer b of minder)

woensdag 13u-14u
vrijdag 17u-18u of 18u-19u
zondag 10u-11u of 11u-12u

maandag dinsdag, 
donderdag & vrijdag vanaf 15u

woensdag vanaf 13u
zaterdag en zondag vanaf 9u

€1100
prive

Lesmomenten
fitness

maa, din, 
don en vrij vanaf

15u
woe vanaf 13u

uren op
afspraak 

Lesmomenten 
doorschuiftraining / competitietraining 

Prijzen 
doorschuiftraining / competitietraining

woe 13u-15u 
zat  12u-14u

woe 14u-16u of 
woe 16u-18u

zat 10u-12u of 
zat 12u-14u

niveau afhankelijk

€270/uur
 

GRATIS €15 €15

€190 
 

€380 
 per 2

groep
€300 

 
€520 

 

groep

per 2

€470 €470
30 min 30 min

€100 €100 €100

€1100 €940 
(trainer b
of minder)

Stap 1 - lid worden

Stap 2 - lessen kiezen

Stap 4 - betalen 

Stap 3 - bevestiging van de planning wordt via email verstuurd op donderdag 12 september 



Extra Info

www.kimclijstersacademy.be

De vermelde prijzen zijn per persoon per uur voor de volledige 22 weken reeks.
Inclusief is de huur van het terrein, de verwarming & verlichting, het didactisch
materiaal, de verloning van de trainers en de supervisie van Carl Maes over de
lesinhoud. 

Prijzen lessen

Conditietraining
Inhoud:  functionele tennis conditie & blessurepreventie.
Per blok van 4 tennisuren per week is het aangewezen om tenminste 1u
conditietraining te volgen.

Gemiste lessen
Gemiste groeplessen kunnen niet ingehaald/terugbetaald worden tenzij de
trainer zelf moet afzeggen.  In het geval van een blessure graag contact
opnemen via info@kimclijstersacademy.be .
Een maximum van 4 uren van gemiste privelessen kunnen ingehaald worden in
samenspraak met de trainer, zolang als de verwittiging van afwezigheid
tenminste 4 uren op voorhand gecommuniceerd is geweest aan de trainer/kca.

Kidstennis - wit, blauw en rood
Kidstennis wordt altijd INDOOR gespeeld
Nieuwe spelers mogen eerst 1 GRATIS PROEFLES doen
Racketten zijn beschikbaar voor alle nieuwe KCA kidstennissers voor hun eerste
paar lessen
Kidstennissers kunnen ook privelessen volgen - ons advies is om 30 min priveles
te volgen voor spelers jonger dan 8j, de prijs voor 30 min voor 22 weken  is €470
MultiMove & MultiSkillz is een leuke manier om de kidstennissers motorisch
sneller en beter te laten ontwikkelen.  MultiMove is op vrijdag om 17u of 18u en
MultiSkillz op vrijdag om 17u, de prijs is €100 voor de 22 weken

naam:.....................................voornaam:..................................................
geb:  ....../......./.......
ik zou graag les willen volgen op:  ma   di   wo     do     vr     za     zo
ik zou graag.....uren per week tennisles en.....uren per week fitness
je kan mij bereiken op (email/gsm):.......................................................
....................................................................................................................
 

Notities

http://www.sport.be/kcsportsandhealthclub/nl/academie/lessen/lentelessen/

