AANMELDEN voor TENNISLESSEN
Aanmelden voor tennislessen is mogelijk met het digitale aanmeldingsformulier op deze website.
De trainingen worden verzorgd door Carlo en Ruben.

Klik hier om naar het inschrijfformulier op YourTennis te gaan.
1. Log in met je gegevens of als je nog niet eerder hebt ingeschreven schrijf dan eerst in als
accounthouder.
2. Je krijgt een reply-mail in je mailbox met linkje(*).
3. De betaling van het lesgeld gaat via automatische incasso. Hiervoor dient een ondertekende
incassomachtiging te worden afgegeven. Deze machtiging ontvang je in de mail.
Deze machtiging getekend naar ons opsturen of bij de eerste les afgeven aan de trainer.
4. Bevestig je account en kies “inschrijven voor TV de Eemslag”.
5. Onderaan het scherm (scroll naar beneden) staat het overzicht van alle aangeboden lespakketten.
6. Kies bovenaan bij inschrijven voor: mezelf of iemand anders (zoon/dochter/…) maar ik betaal.
Let op: vul s.v.p. de juiste gegevens in van de leerling die wordt aangemeld (naam, geb.
datum, etc.)
7. Vul de gevraagde gegevens in kies het gewenste lespakket en verzend je aanmelding.
8. Je kunt je aanmelding inzien/aanpassen door in te loggen op yourtennis.nl >persoonlijke pagina.
9. Meer gezinsleden schrijf je in door opnieuw in te loggen.
10. Je krijgt via het systeem bericht van de trainers over lestijden, wel/niet doorgaan van lessen, etc.
Alleen de ‘rekeninghouder’ meld zich aan, ontvangt de inloggegevens en kan (indien van toepassing) zijn/haar partner, kinderen,
etc. vervolgens onder zijn/haar account aanmelden.
(*)LET OP er zijn providers die de reply-mail zien als spam dus kijk in je spambox als je geen mail hebt ontvangen.
Gebruik inlognaam (=mailadres) + wachtwoord voor de volgende keer dat je (iemand) inschrijft.

Aanmelden kan uitsluitend via YourTennis.
LESPAKKETTEN:
Je kunt je inschrijven voor Senioren en Jeugdtraining. IEDERE deelnemer dient zich in te schrijven via YourTennis.
Zowel voor de Jeugd- als voor de Seniorentrainingen hebben we een aparte omgeving in YourTennis gemaakt voor
TV De Eemslag.
VERHINDERINGEN:
Het aantal verhinderingen blijkt altijd weer problemen op te leveren bij het indelen.
Hoe meer verhinderingen hoe moeilijker om je voor tennisles in te plannen.
Ga hier alsjeblieft zorgvuldig mee om!
Het maximum aantal verhinderingen is in het systeem bepaald.
Helaas is het planning technisch niet mogelijk meer verhinderingen toe te staan.
BELANGRIJK:
1) zet in het vak ‘opmerkingen’ geen extra verhinderingen. We kunnen hier geen aandacht aan schenken!
2) verhinderingen met telkens ½ uur ertussen zullen we als wel beschikbaar voor les aanmerken.
LIDMAATSCHAP:
Alleen leden van TV De Eemslag kunnen lessen volgen.
Wanneer je lessen wilt volgen maar je bent nog geen lid dan kun je dat aangeven op het inschrijfformulier.
INSCHRIJVEN:
De uiterste inschrijfdatum is 17 september.
In de week van 25 september krijgen jullie VIA DE MAIL(*) bericht over de lesindeling.
De start van de lessen voor de Jeugd staat gepland in de week van 2 oktober.
Wij hopen jullie hiermee van dienst te zijn!
Voor vragen kun je terecht bij Carlo Jannink: 06 2437 2199 of via de mail: carlo.jannink@hotmail.com

