
 
 

 

 

Voorwaarden en reglement Baanhuur Tennishal Sprenkelaar 

April 2021 

 

Huur en betaling 

1. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier of het aanmelden via een digitaal formulier 

geeft de huurder te kennen 1 of meerdere banen te willen huren in de Tennishal 

Sprenkelaar. 

2. De commissie baanhuur wijst op basis van de inschrijvingen de banen toe en bevestigt dit 

aan de huurder. 

3. De huurder verplicht zich tot betaling van het factuurbedrag via de Ideal link die in de factuur 

wordt vermeld.  

4. Het huurcontract wordt aangegaan voor een periode van 26 tot 28 weken (afhankelijk van de 

feestdagen). Op de factuur wordt het daadwerkelijke aantal speelmomenten vermeld. 

5. De verhuurder behoudt zich het recht voor om binnen het op de factuur vermelde aantal 

speelmomenten maximaal  twee keer de banen te reserveren voor evenementen, mits dit 

maximaal 2 weken voorafgaand aan het evenement wordt gemeld aan de huurder. De 

hierdoor vervallen uren worden gecompenseerd op een in onderling overleg te bepalen 

tijdstip, dan wel door terugbetaling van de niet gespeelde uren. 

 

Gebruikers reglement 

6. Het is de huurder niet toegestaan de banen aan derden te verhuren en/of de banen zonder 

toestemming van verhuurder in gebruik aan derden af te staan.  

7. Het is de huurder niet toegestaan de banen voor andere doeleinden te gebruiken dan het 

beoefenen van de tennissport. 

8. Het is de huurder niet toegestaan tennislessen te (laten) geven, anders dan met 

toestemming van verhuurder. 

9. De binnenbanen mogen uitsluitend met schone tennisschoenen met gladde – niet 

afgevende- zool worden betreden. De schoenen dienen te worden meegebracht en pas in ht 

clubhuis te worden aangetrokken. De spelers/speelsters dienen gekleed te zijn in 

tenniskleding.  

10. De huurder dient gebruik te maken van schone tennisballen, welke niet op buitenbanen 

worden gebruikt 

11. Het is niet toegestaan etenswaren en dranken (anders dan water of sportdrank) mee de baan 

op te nemen. 

12. De gordijnen tussen de banen zijn in principe open, alleen bij trainingen worden ze gesloten. 

De gordijnen worden in alle overige gevallen alleen met instemming van alle huurders 

gesloten. 

13. Het wisselen van baanbezetting dient op vlotte wijze te gebeuren. Op het moment dat het 

spel op de te passeren baan stilligt, loopt men tegelijk met alle medespelers achter de banen 

langs naar de gereserveerde baan. 



 
 

 

 

14. Tennisschoenen voor gebruik in de hal zijn te huur – en tennisballen zijn te koop – bij de 

barmedewerk(st)er 

 

15. Indien huurder en/of medespeler(s) zich niet houden aan het gebruikers reglement heeft de 

barmedewerk(st)er het recht de huurder en/of medespeler(s) de toegang tot de baan te 

ontzeggen.  

 

Aansprakelijkheid 

16. Verhuurder is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel en daardoor ontstane schade, 

alsmede voor verlies, diefstal of beschadiging van goederen van huurder, medespeler(s) en 

of bezoeker(s) 

 

Overige bepalingen 

17. De huurder heeft de verplichting zijn medespeler(s) op de hoogte te stellen van de 

voorwaarden en het gebruikers reglement.  

18. Verhuurder behoudt zich het recht voor om bij het stelselmatig overtreden van het 

reglement en/ of het niet nakomen van de voorwaarden de huurovereenkomst te 

beëindigen, zonder recht op restitutie van de betaalde huur. 

19. Bij tijdige melding aan de verhuurder van verhindering om op een bepaalde dag gebruik te 

maken van de gehuurde baan, bestaat de mogelijkheid tot 50% restitutie over de 

aangemelde uren, indien verhuurder deze uren in de vrije verhuur heeft kunnen verhuren 

20. Van het bepaalde in de voornoemde artikelen kan door verhuurder ontheffing dan wel 

vrijstelling worden verleend. 

21. In gevallen waarin deze bepalingen en voorwaarden niet voorzien, is de beslissing van 

verhuurder bindend. 

 

Apeldoorn, april 2021 

Bestuur TC Sprenkelaar, vertegenwoordigd door de commissie baanhuur 

(baanhuur@tcsprenkelaar.nl) 
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