
Algemene voorwaarden   

Toegang en speel+jden  
Vooraf een baan reserveren is verplicht.  
Dit kan door een whatsapp te sturen naar: 0683851845 
Het speelrecht vervalt als men niet op Bjd op de gereserveerde baan is. 

De binnen- en buitenbanen voor de zomerperiode in de maanden april t/m september 
zijn geopend van:  

• Maandag t/m vrijdag van: 09:00 uur tot 23:00 uur
• Zaterdag en zondag: 09:00 tot 20:00 uur

Onbeperkt vrijspelen op de buiten banen. 
Binnen banen zijn beschikbaar tegen een gereduceerd tarief van €15,- per uur. 

Afwijkende speel+jden 
Tijdens de KNLTB-compeBBes, toernooien en/of clubacBviteiten gaat vrijspelen alBjd in 
overleg met de compeBBe-, toernooi- of centrumleider van de dag. Tijdens deze dagen is 
er een beperkte mogelijkheid tot vrijspelen.  

Bij algehele sluiBng van het tenniscentrum (bijv. op feestdagen) zal dit vermeld worden 
op de website. 

Baan- en parkregels 
• Houd de gereserveerde Bjd op de baan in acht.
• Er wordt gewacht met het betreden van de baan totdat de vorige spelers van de

baan af komen. Mocht jouw Bjd ingaan kun je de spelers hier netjes en met
respect op aWenderen.

• Bij vorst en dooi de banen niet betreden!
• Het is niet toegestaan glaswerk mee te nemen op de baan.
• Laat geen rommel achter op de baan.
• Je bent ten alle Bjden verantwoordelijk voor je eigen spullen.  
• Wij zijn niet aansprakelijk voor vermissing van goederen of enige vorm van 

lichamelijk letsel op het park of Bjdens het spelen.  
• Wij behouden ons het recht voor om leden te weigeren/royeren indien deze zich 

niet houden aan KNLTB Fairplay.  



Introducee  
Introducees kunnen uitsluitend samen spelen met een lid.  
Het lid dient zich samen met de introducee binnen te melden. 
Tegen betaling kan de introducee tennissen.  
 
Prijzen per uur, per baan: 
Binnenbaan zomer (1 april 2023 t/m 30 september 2023) 
Leden: €10,-  
Niet-leden €16,- overdag, € 19,- avond (vanaf 18.00 uur) 
 
Buitenbaan  
Niet-leden €16,- overdag, € 19,- avond (vanaf 18.00 uur) 
 
Binnenbaan winter (1 oktober 2023 t/m 31 maart 2024) 
Leden €15,- 
Niet-leden €24 overdag, €29,- avond (vanaf 18.00 uur) 
 
Buitenbaan  
Niet-leden €16,- overdag, € 19,- avond (vanaf 18.00 uur) 
 
Fietsen  
Fietsen dienen gestald te worden in de fietsenrekken.  
Wij behouden ons het recht voor om fout geplaatste fietsen te verwijderen. Eventuele 
schade aan het slot is voor eigen rekening.  
 
Schade  
Op het park veroorzaakte schade zal worden verhaald op degene die de schade hee_ 
veroorzaakt.  
 
Dieren  
Het is verboden dieren ongelijnd naar het park mee te nemen.  
 
Zomerchallenge Lidmaatschap 
Het lidmaatschap stopt automaBsch na 3 maanden.  
 
Van een zomerchallenge lidmaatschap kan maar één keer gebruik gemaakt worden.  
Om van ledenvoordeel gebruik te blijven maken dien je lid te worden van Tennisclub De 
Nieuwe Brug. Je kunt je inschrijven via het inschrijfformulier door te klikken op de link: 
h"ps://widgets.knltb.club/inschrijven/92670778-2495-4ba8-9c8f-ddba2fa7f380 
 

https://widgets.knltb.club/inschrijven/92670778-2495-4ba8-9c8f-ddba2fa7f380



