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REGLEMENT VAN HUISELIJKE ORDE VAN DE CLUB WINTERTENNIS 
 

 
 

1. Het dragen van regelgevende en propere tennisschoenen is verplicht. Het is ten strengste 
verboden om in de tennishal met vuile schoenen te spelen. De conformiteit van de hierboven 
beschreven schoenen garandeert de kwaliteit en levensduur van de speeloppervlakken; elke 
overtreder zal onmiddellijk worden uitgesloten. 

2. Het is verplicht na elke partij netten te trekken. 
3. De verhuringen op contract moeten bij ontvangst van de factuur betaald worden. Vertragingsrente 

1% per maand, boetebeding 200 €. 
4. De huurprijs omvat 26 sessies (vaste dag en uur). Het gehuurde terrein kan door u of een persoon 

van uw keuze bezet worden. De 26 sessies zullen van 15/09/2022 tot 14/04/2023 gekozen worden. 
Uw 26 boekingen staan vast en er is geen mogelijkheid om de datum te veranderen. 

5. Elke klacht betreffende uw factuur moet binnen 8 dagen na ontvangst schriftelijk ingediend 
worden. Alle verzonden facturen zijn verschuldigd en geen enkele annulering van een reservering 
kan gedaan worden. Verzoeken om opzegging van contracten moeten gemotiveerd worden (b.v. 
medisch attest) en schriftelijk ingediend worden.  

6. Occasionele spelers moeten zich vóór het spelen bij het onthaal aanmelden om te betalen.  
7. Alle spelers kunnen op elk moment van de dag of de avond gecontroleerd worden. Deze controles 

beschermen gebruikers tegen oplichters; de controles moeten daarom met de grootste 
hoffelijkheid plaatsvinden. 

8. Wie het terrein bezet zonder het te hebben gereserveerd, is naast de huurprijs een boete van 75€ 
verschuldigd. De toegang tot de terreinen is uitsluitend voorbehouden aan spelers die geregistreerd 
zijn in de reserveringsplanning. 

9. Er mogen geen lessen of trainingen worden gegeven op de tennisvelden van het Sportcentrum door 
iemand anders dan de professoren en instructeurs die officieel zijn goedgekeurd door de Directie. 

10. De directie behoudt zich het recht voor om af en toe wedstrijden en trainingen in de zaal of de 
ballon te organiseren. In dit geval zullen de spelers op tijd op de hoogte gebracht worden en zal de 
verhuur worden uitgesteld. 

11. Het is ten strengste verboden dieren in de kleedkamers en op de speelplaatsen te brengen. 
12. Het is ten strengste verboden om drankjes of voedsel op de speelplaatsen te gebruiken. 
13. Alle gebruikers zijn ertoe gehouden om de zalen, de terreinen en de kleedkamers in normale staat 

van netheid te houden. 
14. Iedereen die opzettelijk of onopzettelijk de installaties of het materieel degradeert, is aansprakelijk 

voor de veroorzaakte schade. De VZW zal alle geconstateerde schade factureren aan de prijs van de 
vervanging of van het herstel. 

15. De directie wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van ongelukken, diefstallen, verliezen, 
beschadiging van voorwerpen, kleding .... Gebruikers worden daarom geadviseerd om persoonlijk 
een verzekering af te sluiten voor diefstal of sportongevallen waar zij mogelijk het slachtoffer van 
zouden zijn. 

16. De toegang tot de tenniskleedkamers vereist het gebruik van een digitale code die verkrijgbaar is bij 
het onthaal of aan de bar van het Club House. 
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