
     AANMELDEN via YOURTENNIS….HOE gaat dat?        
 

Aanmelden voor tennislessen is mogelijk met het digitale aanmeldingsformulier op deze website. 
 

 

 
LESPAKKETTEN:  
Je kunt je inschrijven voor senioren- en jeugdtrainingen. 
IEDERE deelnemer dient zich, voor iedere nieuwe lesperiode, in te schrijven via YourTennis. 
 

VERHINDERINGEN:  
Het aantal verhinderingen blijkt altijd weer problemen op te leveren bij het indelen.  
Hoe meer verhinderingen hoe moeilijker het is om jou goed in te plannen.  
Ga hier alsjeblieft zorgvuldig mee om!   
Het maximum aantal verhinderingen is in het systeem bepaald.  
Helaas is het planningtechnisch niet mogelijk meer verhinderingen toe te staan.  
 
 

LIDMAATSCHAP: 
Alleen leden van RTC de Laak kunnen lessen volgen. Dit geldt niet voor kennismakingsacties. 
Als je lessen wil volgen maar je bent nog geen lid dan kun je dat aangeven bij de aanmelding.  
 

Voor vragen bel je met Sander van Raay, 06- 29415994 of  Martin Bakkenes, 06- 48424017. 

 

Wij hopen jullie hiermee van dienst te zijn! 

LEES eerst de BESCHRIJVING en klik dan hier om naar het inschrijfformulier op YourTennis te gaan. 

 

1. Log in met je gegevens of als je nog niet eerder hebt ingeschreven: maak een account.  

 

2. Je krijgt een reply-mail in je mailbox met linkje(*) 

 

3. Bevestig je account en kies “inschrijven voor RTC de LAAK”. 

 

4. Onderaan het scherm (scrol naar beneden) staat het overzicht van alle aangeboden lespakketten. 

 

5. 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.) 

 

6. Vul de gevraagde gegevens in, kies het gewenste lespakket en verzend je aanmelding. 

 

7. Je kunt je aanmelding inzien/aanpassen door in te loggen op yourtennis.nl >persoonlijke pagina. 

 

8. Meer gezinsleden schrijf je in door opnieuw in te loggen. 

 

9. Je krijgt via het systeem bericht van de trainer over lestijden, wel/niet doorgaan van lessen, etc. 
 
Alleen de ‘rekeninghouder’ meldt 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 spam box als je geen mail hebt ontvangen. 
Gebruik inlognaam (=mailadres) en wachtwoord voor de volgende keer dat je (iemand) inschrijft. 

https://www.yourtennis.nl/clubs/rtc-de-laak

