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Baanreserveringsformulier 2018/2019 
Onderstaand treft u informatie aan met betrekking tot het seizoen 2018/2019. Wij zullen proberen 
bij uw inschrijving rekening te houden met het door u aangegeven tijdstip, doch er kunnen enige 
verschuivingen in  het tijdschema of baanindeling optreden. Uiteraard zullen wij een eventuele 
verschuiving van het tijdstip met u overleggen. De hal is open om  08.00 uur. 

Tarieven winterseizoen 2018/2019: 
(De prijzen voor het volgende seizoen zijn aangepast met de algemene prijsindex) 

Speeltijden 08.00-12.00 12.00-14.00 14.00-18.00 18.00-23.00 
Maandag € 510,00 € 480,00 € 510,00 € 650,00 
Dinsdag  510,00  480,00  510,00  650,00 
Woensdag  510,00  480,00  510,00   650,00 
Donderdag  510,00  480,00  510,00  650,00 
Vrijdag  510,00  480,00  510,00  650,00 
Zaterdag  650,00  650,00  650,00  650,00 tot 20.00 uur* 
Zondag  650,00  650,00  650,00  650,00 tot 21.30 uur 
*Zaterdagavonden aparte verhuur en Teamtennis (vraag naar de mogelijkheden) 

Periode                   : 17 september 2018 t/m 31 maart 2019 
Aantal speelweken : 27  
Van 24 dec. t/m 30 dec. is de hal beschikbaar voor het Kersttoernooi en  dus niet voor contractanten. 
Op 31 december is de hal vanaf 16:00 uur gesloten. Op 1 januari is de hal gesloten.  
 (Voor compensatie-uren of restitutie contact opnemen met de heer E. Puister  info@tcsprenkelaar.nl ). 

✂     ✂ 

INVULSTROOK 
Wilt u zo vriendelijk zijn dit formulier volledig in te vullen en aan te kruisen wat van toepassing 
is. 

0 = JA, ik wil reserveren voor het winterseizoen 2018/2019 

Naam:……………………………………………………   Tel.nr.:…………………………… 
Adres:……………………………………………………   Postcode:………………………… 
Woonplaats:……………………………………………..   E-mail:  ………………………….. 

0 = ik speel nu op ……………………...dag, van ……………….. tot …………………… uur 
0 = ik wil dit graag zo houden. 
0 = ik heb in het seizoen 2017/2018 geen baan gehuurd. 

Ik wil graag een baan huren op; 
1e  voorkeur ………………………………dag, van …………………tot ………………… uur 
2e  voorkeur ………………………............dag, van …………………tot ………………… uur 
(als het mogelijk is, houden wij rekening met uw wensen) 

0 = nee, ik wens geen baan meer te huren in uw hal. Gaarne uw reden. 
……………………………………………………………………………………………………. 
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