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ALGEMENE BEPALINGEN

PUNT I

Verhuurder is bevoegd om, indien de gesteldheid, herstellingen of andere oozaken dit noodzakelijk maken, de binnen- en of buitenbanen
onbespeelbaar te verklaren zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. De directie verplicht zich eventuele herstellingen b¡nnen een reële
tijdslimiet uit te voeren.

PUNT 2

Het is de huurder/ster niet toegestaan de banen aan derden te verhuren of voor andere doeleinden dan het beoefenen van de
tennissporUbadminton/padel te gebruiken

PUNT 3

lndien het door huurder/sler ondergetekende exemplaarvan dit contract niet binnen 14 dagen na dagtekening in het bezit van verhuurder is, kan
deze de overeenkomst als niet gesloten beschouwen en over de daarin genoemde baan (banen) zonder nader overleg naar zijn goeddunken
beschikken.

PUNT 4

Het reglement van orde van Sportpark de Kegel maakt deel uit van de baanhuurovereenkomst en is tevens van toepassing op leden van
Tennisvereniging'De Kegel', daai waar het Reglement van Orde van Tennisvereniging "De Kegel" niet in vooziet dan wel van toepassing is.

REGLEMENTVAN ORDE

ARTIKEL I

Het reglement van orde maakt deel uit van de baanverhuurovereenkomst en geldt tevens voor:
.Baanhuu r contractanten
.Leden van Tennisvereniging 'De Kegel", daar waar het Reglement van Orde van Tennisvereniging "De Kegel' niet in voor¿iet, dan wel niet van
toepassing is.
.Overige personen welke zich op het Sportpark de Kegel bevinden.

ARTIKEL 2

De banen, ook oefenbanen,mogen n¡et anders dan met door de leiding gevende van Sportpark de Kegel goedgekeurde tennis- of
badmintonschoenen bespeelt worden; het spelen op schoenen met hakken, ook al zün het rubberhakken, schoenen met zwarte zolen of
straatschoenen, is verboden. De spelers/speelsters dienen gekleed te zijn in behoorlijke sportkleding.

ARNKEL 3

Auto's, brommers, rijwielen of andere vervoermiddelen moeten uitsluitend worden geparkeerd c.q. gestald op de daarvoor bestemde plaatsen.

Beslist niet voor de ingang en op de stoepen parkeren!

ARTIKEL 4

Sportende kinderen zonder geleide van ouderen worden op het Sportpark niet toegelaten. Tennis- Padel of badminton spelende ouders zijn verplicht
voortdurend toezicht te houden op hun kinderen en te zorgen, dat geen overlast aan andere spelers ontstaat.

ARNKEL 5

Het is alleen toegestaan aangelijnde honden naar de buitenbanen, het terras en het restaurant mee te nemen

ARNKEL 6

Contracthouders van binnenbanen, anders dan in geval van door Tennisvereniging "De Kegel" afgesloten huurcontracten van binnenbanen, zijn
verplicht lessen te volgen bij een bekende tenn¡sinstructeur van Sportpark de Kegel tenzij anders tussen Sportpark de Kegel en de contractant
schrifielijk is overeengekomen.
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ARTIKEL 7

Men mag alleen gebruik maken van de baan/banen welke men gehuurd heeft, d.w.z. dat leden van Tennisvereniging 'De Kegel" slechts gebruik

mogen maken van de door de vereniging van Sportpark de Kegel gehuurde buitenbanen. Bij overtreding van deze bepaling wordt de betrokkenen
daarvoor de volgens tarief geldende huur berekend met een minimum van een uur.

ARTIKEL 8

Het halen van overgeslagen ballen uit omliggende tuinen of percelen kan geschieden in overleg met en na toestemming van de leiding gevende van
Sportpark de Kegel.

ARTIKEL 9

Verboden zijn al die gedragingen en handelingen, welke naar het oordeel van de d¡rectie, ¡n str¡jd zijn met de goede orde en zeden zoals:
. Hinderlijk of onbehoorlijk optreden.
.Het maken van muziek
.Het spelen met ballen buiten de banen.
.Het belopen van laluds.
.De gangen en tribunes te gebruiken voor sportactiviteiten.
.Het beklimmen van omrasteringen.
.Het verontreinigen van de banen of het bijbehorende terrein, door het wegwerpen van afval en dergelijke.
.Elke gedraging, waardoor aan gebouwen, banen, beplantingen, hekwerken, meubilair en neften schade kan worden toegebracht, daaronder
begrepen het springen of stappen over de netten.

ARTIKEL 1O

Verhuurder is niet aansprakelük voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel van of door spelers op het Sportpark, tijdens of na het bespelen van de
banen aangebrachl en evenmin voor schade aan of verlies van goederen.

ARTIKEL 1I

Men is verplicht in geval van beschadiging van banen, netpalen en/of netten, gereedschappen, meubilair of andere eigendommen van het Sportpark,
terstond aan de directie of haar gemachtigde mededeling te doen. De geleden schade zal op verzoek van de direct¡e door de contractant dienen te
worden vergoed.

ARNKEL I2

De aanwijzingen van het personeel bekeffende het gebruik van de banen en de orde op het Sportpark dienen strikt te worden opgevolgd. De

verlichle banen zijn tot 23.00 uur geopend. Telkens wanneer dit door de directie of haar gemachtigde nodig wordt geoordeeld, moet aan het
personeel gelegenheid worden gegeven tot het onderhouden van de ín gebruik zijnde banen.

ARTIKEL 13

Het is verboden zelf meegenomen drank en/of etenswaren in het restaurant of op het terras te nuttigen. Tevens is het niet toegestaan glaswerk mee
te nemen naar de banen.

ARNKEL 14

leder die buiten tennist is verplicht zijnlhaar eigen spelerspas te gebruiken bij het afhangsysteem van Tennis Vereniging De Kegel (T.V.K). lndien dit
niet het geval is, is de leiding gevende en het personeel van Sportpark de Kegel namens de T.V.K gerechtigd leden het spelen te ontzeggen.

ARNKEL I5

Het is ten strengste verboden met gravelschoenen de binnenbanen te betreden!

ARTIKEL I6

Het slepen van gravelbanen na gespeeld te hebben is verplicht.

ARTIKEL.IT

De horecaruimte mag uitsluitend met schone schoenen betreden worden.

ARNKEL 18

leder die het aangaat wordt geacht bekend te z¡jn met dit reglement, dat op een voor ieder toegankelijke plaats op het park is aangebracht.

ARNKEL 19

De directie heeft het recht een ieder, die zich niet aan dit Reglement van Orde houdt, van het Sportpark te venrijderen. Dit geldt overigens ook voor
andere situaties waarin het reglement niet in voorziet.


