
Kortingsbeleid Ace 1700 
In samenspraak met trainersteam en met goedkeuring van Clubbestuur SDI 

 
Dit kortingsbeleid wordt na elk tennisseizoen opnieuw geëvalueerd en kan aangepast 
worden. Naar aanloop van de lente 2023 kan dit beleid nog worden gefinetuned. 
 
Startpunt Kortingsbeleid 
Ace 1700 start elke lesberekening vanuit een startbedrag. Dit is een groepsles van 1 uur met 
4 personen. Dat is de standaardwaarde. Er wordt dan pro rata doorgerekend naar Soft 
Competitie, Competitie, lessen van 1,5 uur of 2 uur.  
Op dit standaardbedrag worden kortingen toegekend op basis van loyaliteit, engagement, 
prestaties en bijzondere inzet of kwaliteiten aangegeven door het trainersteam. Dit is een 
én-verhaal. 
 
Op deze standaardwaarde staan basiskortingen die voor ALLE lesvolgers gelden: 
 

- 1 lesmoment: geen korting 
- 2 lesmomenten: 5% 
- 3 lesmomenten: 10% 
- 4 lesmomenten of meer: 15% 

 
Deze korting is NIET geldig voor Privélessen & duolessen. Daarin wordt standaard een 
korting verrekend. 
 
 
 
 
Kortingsbeleid voor U9, U11 & spelers die 3 jaar of minder les volgen via Ace/SDI 
 
Alvorens kortingen op de lespakketten worden gegeven, vragen wij een zeker engagement 
en loyaliteit van de speler. 
 
De school voorziet geen extra korting voor deze spelers bovenop de basiskorting. Maar de 
school maakt wel budget vrij voor 12 trainers om de spelers op toernooien te volgen. De 
trainers beslissen zelf welke spelers hiervoor in aanmerking komen.  
 
Spelers die gevolgd worden door de trainers moeten aan volgende voorwaarde voldoen: 
Minstens 2 groepslessen van 1,5 uur of 1  groepsles + 1 privé- of duoles. 
 
Op deze manier willen we jonge spelers motiveren om toernooi te spelen, jonge trainers het 
competitieverhaal binnenloodsen & loyaliteit/engagement naar de club/school creëren.  
 
Prestatiebonus 
Spelers die goed presteren op toernooien, maken kans op een cluboutfit geschonken door 
de school, een conditielesreeks of andere. 
 



Uitzondering: spelers die uitkomen in de reeks U9.1 en U11.1 en die al meer dan drie jaar op 
de club competitietraining volgen, minstens 3 lesmomenten volgen binnen de school & 8 
toernooien spelen op jaarbasis. Deze spelers komen terecht bij de Harde Competitiespeler 
 
 
 
 
Club Competitiespelers (+ 12 jaar)  
 
Spelers die niet uitkomen in de 1-reeks worden beschouwd als Club Competitiespeler 
(Vroegere Soft Competitie). Dit kan gaan van een speler die zijn eerste stappen zet in het 
circuit of een speler die al jaren toernooien speelt.  
 
Jeugd: 2 & 3 reeksen 
  
Club Competitiespelers die voldoen aan volgende voorwaarden, krijgen 5% extra korting op 
de kostprijs van hun basispakket: 

- 3 jaar op de club 
- 2 lesmomenten 
- 5 toernooien  

 
Ook voor deze poel aan spelers hebben 12 trainers een budget gekregen om wedstrijden te 
volgen van hun spelers. De trainers bepalen zelf welke wedstrijden ze volgen. 
 
Op deze manier willen we spelers motiveren om hun eerste stappen binnen het 
competitieverhaal te zetten. Er wordt geen druk gelegd op de resultaten. Kennismaken met 
toernooiformules en de concepten van winnen/verliezen is in deze stap belangrijker. 
Deze groep omvat ook competitiespelers, die we willen stimuleren om de stap naar het 
volgende niveau te zetten. Ook hier is loyaliteit naar de club/school belangrijk.  
 
 
Prestatiebonus:  
Uiteraard willen we de competitiespelers belonen bij goede prestaties.  
Daarom voorzien we voor spelers die sterk presteren in de reeksen 2 of 3, een volwaardige 
outfit op kosten de club/school (short/rokje, shirt & pull), een conditielesreeks of andere. De 
prestatiecriteria worden later bepaald. 
 
Noot: Het is steeds mogelijk dat een Club Competitiespeler de kans krijgt om aan te sluiten 
bij trainingsmomenten van de Harde Competitiespeler. Voor deze les zal dan het 
Competitetarief in rekening gebracht worden en zullen de basis- en verworven kortingen in 
rekening gebracht worden. 
Wij maken bij het samenstellen van de groepen een duidelijk onderscheid tussen een Club 
Competitiespeler die zijn eerste stappen zet, en de ervaren Clubspeler. 
 
Noot: Deze kortingen kunnen niet opgeladen worden in het systeem en worden manueel 
ingevoerd. Gelieve in de opmerking mee te geven dat de speler 5 toernooien of meer 
speelde.  



De korting wordt toegepast op basis van prestaties in het vorige seizoen. Voor kortingen 
tijdens deze lentereeks wordt gekeken naar prestaties in het tennisjaar 2022. De kortingen 
werken niet retro-actief.  
Voor de winterreeks van 2023, wordt gekeken naar de prestaties voor het tennisjaar 2023. 
 
 
 
 
 
Harde Competitiespeler 
 
Dit zijn de spelers die hun engagement reeds meerdere jaren getoond hebben ten opzichte 
van de club en competitief zijn in de hogere reeksen: 

- Deze spelers volgen les in groepen van max. 3  
- Deze spelers worden als eerste ingepland bij onze kerntrainers  
- Deze spelers worden als eerste ingepland in de planning (voor groepssessies) 
- Deze spelers krijgen voorrang bij het inplannen van privetrainingen. Er kunnen geen 

privétrainingen voorzien worden tijdens de piekmomenten. Groepstrainingen krijgen 
steeds voorrang. 

- Deze spelers krijgen de kans om privésessies te volgen in de vakantieperiodes in 
samenspraak met de trainer 

- De school voorziet in sparringpartners op trainingsmomenten 
- De trainers hebben een budget gekregen om wedstrijden te volgen van hun spelers. 

De trainers bepalen zelf welke wedstrijden ze volgen. 
 
 
Voorwaarden: 
3 jaar op de club 
3 lesmomenten binnen schoolkader (waarvan minstens 1  groepssessie). 
8 toernooien in reeks 1 
 
Klassementen in de volwassenen piramide afhankelijk van de leeftijd: 
     
    +15 jaar                            90 ptn 
     
    +14 jaar                            70 ptn 
 
    +13 jaar                            50 ptn 
 
    +12 jaar                            30 ptn 
 
 
De tennisschool kan een speler, die niet voldoet aan de criteria, delibereren. 
 
= 10% korting op de kostprijs van de groepslessen (inclusief conditie). Op privé- en duolessen 
werd reeds een korting toegepast. 
 
Belangrijk:  
 



Spelers die niet aan deze voorwaarden voldoen (bvb geen 8 toernooien of slechts 2 
trainingssessies), worden afgetoetst aan het kortingsbeleid van de Club Competitiespeler. 
 
Wanneer een speler geen 8 toernooien haalt als gevolg van een zware blessure, worden de 
prestaties van het vorige jaar bekeken. 
 
Prestatiebonus:  
Uiteraard willen we de competitiespelers belonen bij goede prestaties.  
Daarom voorzien we voor spelers die sterk presteren in de reeksen 2 of 3, een volwaardige 
outfit op kosten de club/school (short/rokje, shirt & pull), een conditielesreeks of andere. De 
prestatiecriteria worden later bepaald. 
 
 
 
Noot: Deze kortingen kunnen niet opgeladen worden in het systeem en worden manueel 
ingevoerd. Gelieve in de opmerking mee te geven dat de speler 8 toernooien of meer 
speelde.  
De korting wordt toegepast op basis van prestaties in het vorige seizoen. Voor kortingen 
tijdens deze lentereeks wordt gekeken naar prestaties in het tennisjaar 2022. De kortingen 
werken niet retro-actief.  
Voor de winterreeks van 2023, wordt gekeken naar de prestaties voor het tennisjaar 2023. 


