
 
Hierbij treft u een overzicht van de trainingsmogelijkheden bij PadelXperience. 
De trainingen worden gegeven op Lake 7, Strandweg 23, 2761 DM Zevenhuizen. 
Met behulp van dit formulier kunt u zich inschrijven voor onze cursussen.  
Voor nadere informatie verwijzen wij u naar het Lesreglement (z.o.z.). 

 

Persoonlijke gegevens 
Voornaam: _____________________________________    M/V 
Voorvoegsel: ___________________________________     
Naam: ________________________________________    
Adres: ________________________________________     
PC+ Plaats: ____________________________________     
Geb. Datum: ___________________________________    
 

Contactgegevens  
Mobiel: _______________________________________   
E-mail: ________________________________________     
 
Speelsterkte: ___________________________________  
Beginner: Ja / Nee    
 
Ik ben in het bezit van een        extenso         base     geen abonnement  
 

Schrijf zich in voor  
        Zonder abonnement               Met abonnement 
Cursus 1- 1 losse les, 4 pers. (introductie les)         € 15,--    p.p.                € 15,--     p.p.  
Cursus 2- 5 weken, 4 pers, 1 uur p. week.               € 92,--     p.p.                € 67,--     p.p.  
Cursus 3- 10 weken, 4 pers, 1 uur p. week.             € 184,--   p.p.                € 134,--   p.p.  
Cursus 4- Privé les                    € 75,--     p.p.                € 55,--     p.p.  
Cursus 5- Duo les.                    € 37,50   p.p.                € 27,50   p.p.  
 
Mede cursisten: 

1. __________________________________________ 
2. __________________________________________ 
3. __________________________________________ 

NR: Deze dienen zich ook individueel in te schrijven!  
 
Formulier afgeven bij een van de trainers of mailen naar nicolas@padelxperience.nl 

Voor verdere informatie Tel: 06-42422000 
 
Hierbij verklaar ik tevens akkoord te gaan met het bijgevoegde lesreglement. 
 

Datum: _____-_____-______  Handtekening: ______________________ 
NB: De inschrijving wordt alleen geaccepteerd, voorzien zijnde van datum en handtekening! 
 



 
 

Lesreglement 
 
tevens houdende Algemene Betalingsvoorwaarden van toepassing zijnde op deze 
overeenkomst 

 

1. Een lesuur duurt 60 minuten. 
 
2. De les gaat altijd door, tenzij de trainer/ster afbelt. 
   
3. In geval van blessures, ziekte, verhuizing etc. kan alleen tot teruggave van het 

lesgeld worden overgegaan als de vrijgekomen trainingsplaats door iemand 
anders wordt ingenomen. 

 
4. Indien lessen door eigen toedoen worden gemist kunnen deze niet ingehaald 

worden. 
 
5. De directie van PadelXperience is niet verantwoordelijk voor persoonlijke 

ongevallen en evt. daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of 
beschadiging van goederen van cursisten. 

 
6. Betaling der verschuldigde lesgelden dient te worden voldaan op de navolgende 

wijze: 

• Via factuur of betaalverzoek (Voldaan voor aanvang van de cursus). 
 
7. Bij tussentijdse beëindiging door cursist c.q. wettelijke vertegenwoordiger blijft het 

totale lesgeld verschuldigd. 
 

8. Cursist gaat akkoord dat beeldmateriaal van de events/trainingen waarop de 
deelnemer te zien is, gebruikt wordt op de (social) media-kanalen van 
PadelXperience. 
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