
  
GSTSA PADEL SCHOOL 

 

Padel is een echte lifetime sport die 

gemakkelijk aan te leren is en zeer leuk om 

te spelen. 

Padel is nauw verwant aan tennis en biedt 

een aangename & interessante afwisseling. 

Bij ons kan je Padel jaarrond beoefenen. 

Padel wordt gespeeld als een dubbelspel … 

breng dus je vrienden/vriendinnen mee om 

te leren padellen ! 

Onze padelschool biedt programma’s aan 

voor starters, gevorderden  en 

competitiespelers  om tegemoet te komen 

aan de wensen van alle niveeau’s. 

Wij organiseren padellessen voor kids, 

juniors en volwassenen. 

Er worden groepslessen gegeven op vaste 

tijdstippen en privélessen op uren die jou 

het best passen. 

 

 
 

5 GROEPSLESSEN 
VOORJAAR 2017 

 

KIDS (7-12 jaar)  
TIENERS (13-17 jaar) 

SENIORS (vanaf 18 jaar) 
 

Start :   week van 13 februari 
Duur :   5 lesweken (tot week van 26/03) 
Niveau’s :  start en gevorderden 
Lesgroep :  min. 3 – max. 4 lesvolgers/court 
 

Lesuren kids & tieners : 
  

woensdag 16-17u, 17-18u 
zaterdag 11-12u, 12-13u, 13-14u 

                          Lesprijs/pp :  €65  
(incl. : terreinhuur, gebruik racket & ballen) 
 

Lesuren seniors : 
maandag, dinsdag, woensdag of 
donderdag 19-20u, 20-21u 

Lesprijs/pp :  €75 
(incl. : terreinhuur, gebruik racket en ballen) 

Inschrijven : 
online op www.gstsa.be tot 27/01 

 

PRIVELESSEN 
WINTERSEIZOEN 

 
Periode :         tot einde maart 2017 
Lesduur :  een les duurt 1 uur 
Niveau’s :  alle leeftijden,  
                          start en gevorderden 
Lesgroep :  min. 1 – max. 2 lesvolgers/court 

 
Privélessen voor 1 of 2 personen worden 

gegeven volgens afspraak met GSTSA 
 

Lesprijs/pp :  1 persoon : €38/uur 
  2 personen : €19/uur/pp  

(incl. : terreinhuur, gebruik racket & ballen) 
 

Algemeen voor elke lesvolger :  
verplichte jaarverzekering via Tennis Vlaanderen vzw 

Jeugd – 18j : €10,25  /   volwassenen 18+ : €15,38 
(aansluiting door GSTSA) 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.gstsa.be/


GSTSA : ALGEMENE LESVOORWAARDEN 
 
GRAND SLAM TIENEN TENNISSCHOOL vzw (GSTSA) regelt exclusief  op SC 
Grand Slam Tienen de volledige tennis- & padelopleiding waaronder alle 
groeps- én private lessen, kampen, screeningen,… en bepaalt autonoom 
alle groepsamenstellingen en de toegewezen trainers. Uitsluitend door 
GSTSA georganiseerde lessen,… zijn toegelaten op het centrum.  Trainers 
kunnen voor eigen rekening of rekening van derden géén extra lessen,… 
aanbieden op locaties binnen 15km rond het centrum. Er zijn geen 
groepslessen op feestdagen, tijdens schoolvakanties en cluborganisaties 
(tornooien, interclubs,…). Huidige lesvolgers-leden genieten voorrang bij 
inschrijving.  Alle lessen, kampen,… worden betaald  op de bankrekening 
van de tennisschool na bevestiging per mail van het lesschema en voor 
aanvang van de reeks. Na bekendmaking van het lesschema kan niet 
meer geannuleerd worden en is het lesgeld definitief verschuldigd.  Vanaf 
2 lesvolgende gezinsleden  of voor bedragen van meer dan €750 per gezin 
is gespreide betaling van het les/kampgeld voor dezelfde organisatie 
mogelijk op aanvraag.  Bij niet-betaling binnen de vooropgestelde termijn 
kan toegang tot de lessen, kampen,… geweigerd worden. Afwezigheden 
van leerlingen worden niet terugbetaald noch ingehaald. 
Voor private lessen gebeurt de verplichte terreinreservatie op naam van 
GSTSA  en  door GSTSA. Het lesgeld en de terreinhuur worden betaald 
aan GSTSA na ontvangst van de lesfactuur. Betalingen gebeuren nooit 
aan de trainers! Groepsprogramma’s hebben qua organisatie en spelers 
steeds voorrang op private lessen. 
GSTSA sluit elke lesvolger aan bij Tennis Vlaanderen vzw (tennis) of bij 
Padel Vlaanderen vzw (padel), volgens de geldende federatienormen 
en tarieven ; er zijn gratis kidstennis- en padelrackets in bruikleen. Niet 
markerende tennisschoenen (gladde zolen voor indoor tennis: te huur 
€1/u) en sportieve kledij zijn een must.  GSTSA en zijn trainers alsook TC 
Grand Slam Tienen  vzw zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke 
ongevallen/kwetsuren, verlies of beschadiging van materiaal, overmacht.  
 
GSTSA kan  alle maatregelen nemen voor het vlot verloop van  al haar 
organisaties. Het volledig huishoudelijk reglement is van toepassing. 
 

Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in het clubbestand en worden 
uitsluitend gebruikt voor administratieve doeleinden.  U hebt recht op toegang tot uw 

persoonlijke gegevens (wet op privacy  08/12/1992) 

 

inschrijven kan uitsluitend ONLINE :  
www.gstsa.be 

 

voorjaarslessen 2017 : tot 27/01/2017 
Elke lesvolger ontvangt via mail de persoonlijke leskalender met de 
lesafrekening ongeveer een week voor de aanvang van de reeks. 

GSTSA vzw     

GSTSA TENNIS SCHOOL  
GSTSA TENNIS ACADEMY 

GSTSA PADEL SCHOOL  
    

Contact GSTSA : 
Tel 016 634 911                 Fax 016 634 911 

 GSM  0498 15 38 73         GSM  0497 66 95 92 
E-mail tennisschool : gstsa.tennis@gmail.com 
E-mail padelschool : gstsa.padel@gmail.com 

 
Website : www.gstsa.be 

 
Voorzitter/bestuurder : Johan Van Den Bosch 

Secretaris/bestuurder : Christine de Cocq 

 
Padel accommodaties : 

Tennisstraat 3, 3300 Tienen   tel 016 811 911 

3 overdekte en verlichte padelterreinen in kunstgras 

 

 
 

 

                        
 
 
 

                                    

            GRAND SLAM TIENEN SCHOOL & ACADEMY 

  PADEL SCHOOL      

  Voorjaar 2017  

Februari-maart    

Padellessen 
 

 KIDS (7-12 jaar)                         
TIENERS (13-17 jaar) 

 SENIORS (vanaf 18 jaar) 
 

      Start 

      Gevorderd 

     Competitie 
         

www.gstsa.be 
© JVDB, 2016 

 
 

http://www.gstsa.be/
mailto:gstsa.tennis@gmail.com
http://www.gstsa.be/
http://www.gstsa.be/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


