
REGLEMENT PADEL 2022-2023

Te Sportcity gelegen in een park van 6 hectare, met gemakkelijke parking, beoefent u uw favoriete sport in een

overdekte infrastructuur van 3 padels.

RESERVERINGEN & REGLEMENT :

Reserveren kan alleen online via onze website: www.sportcity-woluwe.be - tabblad Reserveren - tot 7 dagen van
tevoren. Dit systeem is ontworpen in strikte overeenstemming met deze regels.

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE VAN DE PADEL IN SINT-PIETERS-WOLUWE

1. Een reservering wordt gemaakt voor een periode van anderhalf uur.
2. De reservering van de plaatsen 1 tot en met 3 vindt plaats op het exacte tijdstip (vanaf 8.00 uur).
3. Een reservering wordt gemaakt op naam van een persoon.
4. De betaling gebeurt ook online.
5. Een klant die een reservering heeft gemaakt en die zijn reservering om welke reden dan ook niet kan

nakomen, moet de reservering annuleren om de plaats vrij te houden voor een eventuele amateur.
6. Annuleringen binnen 48 uur worden niet terugbetaald.
7. Elk misbruik van het terrein brengt een minimale boete van 50 € met zich mee.
8. De toegang tot de padelterreinen is uitsluitend voorbehouden aan spelers die op de planning

ingeschreven zijn.
9. Het dragen van perfect schone sportschoenen is vereist.

10. De Directie wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van ongelukken of diefstal.

11. Het is ten strengste verboden te roken en drankjes/voedsel mee te brengen op de speeloppervlakken, in
de gangen en de kleedkamers

12. Alleen de Commissie Tennis/Padel heeft het recht banen vooraf te reserveren voor activiteiten,
toernooien of cursussen.

13. De Directie behoudt zich het recht voor om occasioneel wedstrijden te organiseren. In dit geval worden
de spelers op tijd op de hoogte gebracht en wordt de huur van deze dag gecrediteerd.

Sportcity beheerd door de vzw Wolu-Sport - Salomélaan, 2 - 1150 Sint-Pieters-Woluwe

Tf.: 02.773.18.20 - mail : info@sportcity-woluwe.be
Ondernemingsnummer 896.401.645 - Bank: ING BE30 3100 8220 0011
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