VERHUUR GEDURENDE HET ZOMERSEIZOEN

(Zomer = periode ná winterafsluiting 10 april 2022 en vóór start winterseizoen 10 september
2022; in de zomer is de hal in principe gesloten).
Alleen in overleg, en bij beschikbaarheid/bereidheid Bestuur STV of ”STV sleutelhouder”
ZOMERTOERNOOI of UITWIJKEN bij een TOERNOOI
Tijdens het zomerseizoen bestaat eventueel de mogelijkheid de banen in de
tennishal Veldwijk te huren voor een toernooi, of voor uitwijken bij een (door een vereniging
georganiseerd) toernooi.
Hiervoor gelden de volgende basisregels (in incidentele gevallen afwijkingen mogelijk):
a) Reservering/overleg via de STV-bestuur-contactpersoon via email
secretariaat@tvhercules.nl of verhuur@tennishalveldwijk.nl .
b) Reserveren vooraf is mogelijk, maar bij geen gebruik kunnen de gereserveerde
uren/banen wel volgens het geldende tarief in rekening gebracht worden.
c) Voor toernooien (zomertarief) alsmede voor uitwijken (bij bijv. buitentoernooien bij een
vereniging) geldt altijd een minimum afname van 4 uren op 3 banen per dag; tarief € 7,00
per uur per baan ofwel minimum dagtarief € 84,d) Zomertoernooien dienen per bank betaald te worden op toezending van een nota.
Uitwijken bij toernooien dient betaald te worden op toegezonden nota.
UITWIJKEN BIJ COMPETITIE
Uitwijken bij competitie is eventueel mogelijk met de volgende regels:
a) Op moment dat –veelal vanwege weersomstandigheden- de wens opkomt om uit te
wijken nar de hal, dan dient met de telefoon in de hal te bellen: 074-242 50 70.
Deze telefoon is in principe doorgeschakeld naar een actuele “sleutelhouder”.
b) Voor uitwijken met competitiewedstrijden geldt een daghuur.
(Maximaal) twee teams (met elk hun gast-team uiteraard) kunnen gelijktijdig uitwijken in de
hal. Tarief bij 1 team (op 3 banen): € 84,00; bij 2 teams (3 banen in onderling overleg verdelen, en er
zullen dan ook méér uren nodig zijn): € 52,00 per team.
c) Competitie-uitwijkwedstrijden dienen direct na afloop daarvan contant voldaan te worden
aan de aanwezige STV-vertegenwoordiger-sleutelhouder, of evt. ook op afspraak via
toegezonden nota.
STV 2022-mei

