
Kosten training Toptennis seizoen 2022 / 2023

Naam Omschrijving kosten per maand aantal weken start datum
Regio Plus Oranje All-in 2x 1,5 uur groepstraining en 2x 1 uur fysiek (gekoppeld aan tennis) 402,58€                    39 Vanaf 31 oktober
Korting! 1x 1 uur privetraining

Inclusief:
2x pj extra trainingsdag(deel)
1x pj voedinsgadvies ouders
1x pj ouderavond en 2x pj oudergesprekjes
2x pj fysieke testen
Hoody House of Tennis
Naast deze training is min. 1x clubtraining verplicht.

Naam Omschrijving kosten per maand aantal weken start datum
Regio Plus Oranje 2x 1,5 uur groepstraining en 2x 1 uur fysiek (gekoppeld aan tennis) 244,17€                    39 Vanaf 31 oktober

Inclusief:
2x pj extra trainingsdag(deel)
1x pj voedinsgadvies ouders
1x pj ouderavond en 2x pj oudergesprekjes
2x pj fysieke testen
Hoody House of Tennis
Naast deze training is min. 1x clubtraining verplicht.

Naam Omschrijving kosten per maand aantal weken start datum
Regio Plus Groen All-in 2x 2 uur groepstraining en 2x 1 uur fysiek (gekoppeld aan tennis) 447,35€                    39 Vanaf 31 oktober
Korting! 1x 1 uur prive training

Inclusief:
2x pj extra trainingsdag(deel)
1x pj voedinsgadvies ouders
1x pj ouderavond en 2x pj oudergesprekjes
2x pj fysieke testen
Hoody House of Tennis
Naast deze training is 1x clubtraining wel verplicht.

Naam Omschrijving kosten per maand aantal weken start datum
Regio Plus Groen 2x 2 uur groepstraining en 2x 1 uur fysiek (gekoppeld aan tennis) 298,92€                    

Inclusief:
2x pj extra trainingsdag(deel)
1x pj voedinsgadvies ouders
1x pj ouderavond en 2x pj oudergesprekjes
2x pj fysieke testen
Hoody House of Tennis
Naast deze training is 1x clubtraining wel verplicht.

Naam Omschrijving kosten per maand aantal weken start datum
U12 All-In 3x 2 uur groepstraining en 3x 1 uur fysiek (gekoppeld aan tennis) 579,09€                    43 vanaf 12 september
Korting! 1 uur per week privetraining

Inclusief:
2x pj extra trainingsdag(deel)
1x pj voedinsgadvies 
1x pj ouderavond en 2x pj oudergesprekjes
2x pj fysieke testen
Mentale groepssessies olv sportpsyholoog Ivo Spanjersberg
Hoody House of Tennis
Naast deze training is 1x clubtraining wel verplicht.

Naam Omschrijving kosten per maand aantal weken start datum
U14 All-In 4x 2 uur groepstraining en 4x 1 uur fysiek (gekoppeld aan tennis) 693,05€                    43 vanaf 12 september
Korting! 1 uur per week privetraining

Inclusief:
2x pj extra trainingsdag(deel)
1x pj voedinsgadvies 
1x pj ouderavond en 2x pj oudergesprekjes
2x pj fysieke testen
Mentale groepssessies olv sportpsyholoog Ivo Spanjersberg
Hoody House of Tennis
Optioneel: cognitieve testen (€ 80,00)

Naam Omschrijving kosten per maand aantal weken start datum
U16 All-In 4x 2 uur groepstraining en 4x 1 uur fysiek (gekoppeld aan tennis) 796,77€                    43 vanaf 12 september
Korting! 1,5 uur per week privetraining

Inclusief:
2x pj extra trainingsdag(deel)
1x pj voedinsgadvies 
1x pj ouderavond en 2x pj oudergesprekjes
2x pj fysieke testen
Mentale groepssessies olv sportpsyholoog Ivo Spanjersberg
Hoody House of Tennis
Optioneel: cognitieve testen (€ 80,00)

Naam Omschrijving kosten per maand aantal weken start datum
Toptennis groepstraining 2x per week 2x pw  3 uur per training: 2 uur tennis, 1 uur fysiek 319,18€                    43 vanaf 12 september

Inclusief:
2x pj extra trainingsdag(deel)
1x pj voedinsgadvies 
1x pj ouderavond en 2x pj oudergesprekjes
2x pj fysieke testen
Mentale groepssessies olv sportpsyholoog Ivo Spanjersberg
Hoody House of Tennis
Naast deze training is min. 1x clubtraining wel verplicht.

Naam Omschrijving kosten per maand aantal weken start datum
Toptennis groepstraining 3x per week 3x pw  3 uur per training: 2 uur tennis, 1 uur fysiek 454,23€                    43 vanaf 12 september

Inclusief:
2x pj extra trainingsdag(deel)
1x pj voedinsgadvies 
1x pj ouderavond en 2x pj oudergesprekjes
2x pj fysieke testen
Mentale groepssessies olv sportpsyholoog Ivo Spanjersberg
Hoody House of Tennis
Naast deze training is min. 1x clubtraining wel verplicht.

Naam Omschrijving kosten per maand aantal weken start datum
Toptennis groepstraining 4x per week 4x pw  3 uur per training: 2 uur tennis, 1 uur fysiek 593,51€                    43 vanaf 12 september

Inclusief:
2x pj extra trainingsdag(deel)
1x pj voedinsgadvies 
1x pj ouderavond en 2x pj oudergesprekjes
2x pj fysieke testen
Mentale groepssessies olv sportpsyholoog Ivo Spanjersberg
Hoody House of Tennis

Naam Omschrijving kosten per maand aantal weken start datum
Toptennis groepstraining 5x per week 5x pw  3 uur per training: 2 uur tennis, 1 uur fysiek 732,79€                    43 vanaf 12 september

Inclusief:
2x pj extra trainingsdag(deel)
1x pj voedinsgadvies 
1x pj ouderavond en 2x pj oudergesprekjes
2x pj fysieke testen
Mentale groepssessies olv sportpsyholoog Ivo Spanjersberg
Hoody House of Tennis

Naam Omschrijving kosten per maand aantal weken start datum
Toptennis Privetraining 1 uur pw 1 uur pw privetraining tennis 253,55€                    43 vanaf 12 september

Naam Omschrijving kosten per maand aantal weken start datum
Toptennis Privetraining 1,5 uur pw 1,5 uur pw privetraining tennis 380,33€                    43 vanaf 12 september

Naam Omschrijving kosten per maand aantal weken start datum
Toptennis Duo-training 1 uur pw 1 uur pw duo-training tennis 126,78€                    43 vanaf 13 september

Naam Omschrijving kosten per maand aantal weken start datum
Toptennis Duo-training 1,5 uur pw 1,5 uur pw duo-training tennis 190,16€                    43 vanaf 12 september


