Indoorski

2019-2020

Geniet elke minuut van je skivakantie door een goede
voorbereiding.
De gevorderde skiër kan op korte tijd inskiën en zijn
techniek verbeteren.
De beginnende skiër leert op het roltapijt een zeer
goede basistechniek en kent dan ook alle praktische
skills om veilig op skivakantie te vertrekken.
Indoorski vervangt de schitterende natuur van de
Alpen niet, maar leert je snel een goede techniek. De
lessen zijn intens en gevariëerd.
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Voor groepslessen, privéles, families, enz.
61, 00 € per uur, ongeacht het aantal deelnemers.
Rekent U direct 5 lesuren af dan daalt de prijs tot 58, 00 € uur.
Rekent U direct 10 lesuren af dan daalt de prijs tot 54, 00 €/uur

(ongeacht de spreiding)

2. 10-BEURTENKAART
Kaart













met 10 klevers = 187,50 €
Dus 18,75 € i.p.v. 25,00 €. per les, per persoon.
Wij voorzien maximaal 4 deelnemers per les
Bij reservatie kleeft men direct op het afgesproken uur.
De klevers blijven te Lissenvijver, zodat men ook telefonisch kan kleven.
Komt men niet naar de afgesproken les, is die klever helaas verloren .

Ski’s , schoenen & sticks zijn in de prijs begrepen.
Wijzigingen in uw reservaties: 24 uur vooraf!
De minimum leeftijd is zes jaar (voor een systematisch leerproces en de veiligheid)
Een aanvullende ongevallenverzekering is steeds inbegrepen.
Geen bankcontact ter beschikking.
Alle beurten (ook “huur per uur”) blijven 2 jaar geldig na datum aankoop.
Ze zijn nooit in speciën omzetbaar.

Lissenvijver 10 ,2440 Geel
E-mail: info@lissenvijver.be

Telefoon: 014/302736
www.lissenvijver.be
Elke dag open van 9u00 tot 22u00
Zondag open van 9u00 tot 18u00.

Wanneer gaan de skilessen door ?
De meeste lessen gaan tijdens de week ‘s
avonds door en in het weekend de ganse dag.
U kan telefonisch boeken via 014/302736. Na
uw skiles kan u een volgende afspraak
vastleggen of de reeds gemaakte afspraken
nakijken.
Tracht minstens 15 minuten voor aanvang van
de les aanwezig te zijn, dan heb je tijd om je
skischoenen correct aan te trekken.

Welke formule kiezen ?
Elke les duurt 1 uur. Voor één of twee personen is de 10-beurtenkaart met klevers het meest
aangewezen. U kan perfect samen les volgen. De bijsturing is toch individueel.
Vanaf drie personen kiest u best voor de formule "Huur per uur". Deze komt goedkoper uit en heeft als
voordeel dat het een privéles is. Er komt dus niemand meer bij.

Hoeveel lessen?
10 lessen zijn geen verplichting. Wel een aanrader.
Rest er nog een beurt: geen probleem, die is het
volgend seizoen nog geldig.
Sommigen willen nog snel leren skiën 1 week voor
hun vertrek. Lissenvijver biedt schitterende
skilessen aan, maar wonderen verrichten in één of
twee lessen: dat kunnen we nog niet.
Dus: boek tijdig en voorzie voldoende tijd.

Kledij

Voorzie gewone sportieve kledij met lange mouwen,
lange broek & lange dunne kousen. Verschillende
dunne lagen zijn beter dan één dikke. Voor
kinderen zijn wanten verplicht.
KINDEREN
In onze folder staat dat we de skilessen aanbieden
vanaf 6 jaar. Vanaf die leeftijd is immers een normaal
sportmotorisch leerproces te verwachten.
Bij kinderen jonger dan 6 is dit niet altijd zo. Een
vreemde lesgever, een beetje moe van de zware dag
op school,… Dus: eerst eens proberen. Meestal lukt
dat perfect, maar we zijn voorzichtig.
Jonge kinderen kunnen zich niet zo lang concentreren.
Zij oefenen dan korter, maar meer frequent. Dit
kunnen we gemakkelijk organiseren in de formule
“Huur per uur”. U kan gerust een losse les boeken en
dan evalueren.

Lissenvijver 10 ,2440 Geel Telefoon: 014/302736
E-mail: onthaal@lissenvijver.be www.lissenvijver.be

Elke dag open van 9u00 tot 23u00
Zondag open van 9u00 tot 18u00

