Stichting Tennishal Veldwijk
GEBRUIKSVOORWAARDEN TENNISHAL VELDWIJK SEIZOEN 2022 / 2023

12-sep-2022 tm 7-apr-2023

Art.1.1

De overeenkomst met de Stichting Tennishal Veldwijk (STV) omvat de huur van een of meerdere banen in de
Tennishal Veldwijk op vooraf vastgestelde dagen en uren, met huurbedrag en betalingstermijn zoals
vastgelegd op de door u (te) ontvangen nota.
.2 Alléén met het bestuur van de Stichting kan een huurovereenkomst gesloten worden met betrekking tot vaste
halhuur en alleen daar kan men inlichtingen verkrijgen.

Art. 2.1

De huurder/-ster is diegene op wiens/wier naam een of meerdere banen zijn verhuurd.

Art. 3.1a In geval van “vaste seizoen verhuur” geldt de overeenkomst met de huurder/-ster voor één hal-seizoen, t.w.
van begin/half september tot begin/half april. Exacte begin- en einddata worden jaarlijks vastgesteld.
In die periode is de hal beschikbaar voor “vaste seizoen verhuur” op door-de-weeks dagen van 09 uur tot 23
uur; in de weekenden derhalve géén “vaste seizoen verhuur”.
.1b Bij “vaste seizoenverhuur” volseizoen geldt voor hele uren het z.g. “gewoonterecht” voor een volgend seizoen.
Voor halve uren alsmede m.i.v. seizoen 2022-2023 voor uren in het weekend geldt dit gewoonterecht niet.
.1c Aansluitend aan een heel uur kunnen halve uren gehuurd worden, mits zo’n (half)uur vrij ligt.
.2 In geval van incidentele verhuur, zoals een toernooi, geldt de overeenkomst alleen voor de overeengekomen
datum(s).
.3 De Stichting Tennishal Veldwijk heeft te allen tijde het recht over de accommodatie te beschikken, mits
hiervan ten minste veertien dagen van te voren aan de huurder/-ster is kennis gegeven.
.4 Indien ten gevolge van een calamiteit bij een incidentele verhuur geen gebruik van de tennishal gemaakt kan
worden, dan vervalt de daaraan gekoppelde betalingsverplichting, c.q. volgt restitutie van het huurbedrag.
Art. 4.1

Onverminderd het bepaalde in artikel 3 is de hal gesloten op 24 december v.a. 16.00 uur en 25, 26 en 31
december, alsmede op 1 januari. Bovendien is de hal op 27, 28, 29 en 30 december gereserveerd voor het
STV Kersttoernooi. Men kan dan geen gebruik maken van zijn/haar vaste seizoensuur; deelname aan ons
Kersttoernooi is dan uiteraard wel mogelijk.
.2 Indien 1e en/of 2e paasdag binnen het halseizoen valt zal de hal op deze dag(en) gesloten zijn.

Art. 5.1

Het huurbedrag voor de diverse vormen van baanverhuur wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur van de
Stichting Tennishal Veldwijk.
.2 Indien het huurbedrag niet binnen de door de Stichting gestelde betalingstermijn (welke op de rekening
vermeld staat), is voldaan, komen de uit de overeenkomst voor de huurder/-ster voortvloeiende rechten te
vervallen. De betalingsverplichting vervalt echter niet. De Stichting is gerechtigd de baan (banen) dan aan een
ander te verhuren.
.3 De huurder/-ster krijgt een vaste baan (c.q. banen) toegewezen. De Stichting behoudt zich het recht voor de
indeling te wijzigen, indien zulks voor een goede gang van zaken noodzakelijk wordt geacht.

Art. 6.1

De huurders (particulieren zowel als verenigingen, dan wel andere instanties) zijn volledig aansprakelijk voor
alle door hen aangerichte schade aan accommodatie en personen gedurende de met hen overeengekomen
huurperiode.
.2 De huurder/-ster is verantwoordelijk voor een correct gedrag van degene(n) die met hem/haar gebruik maakt
(maken) van de tennisaccommodatie gedurende de overeengekomen periode.
.3 De Stichting is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade,
noch voor diefstal, verduistering, verlies, vermissing of verwisseling van kledingstukken, sieraden, kleinodiën,
geld, en geldswaardige papieren van de huurders en bezoekers.

Art. 7.1

De huurder/-ster is slechts toegestaan om op tennisschoenen met gladde, lichtgekleurde zolen (indoortennisschoenen) de hal te betreden. Deze schoenen dient men pas in de kantine of kleedruimte aan te trekken.
.2 De Stichting, of de door haar met de dagelijkse gang van zaken belaste persoon, behoudt zich het recht voor,
bij het niet nakomen van artikel 7, sub 1, de huurder/-ster de toegang tot de banen te ontzeggen of hem/haar
hiervan te verwijderen en de door onzorgvuldig gebruik van de banen ontstane schade op de huurder/-ster te
verhalen.

Art. 8.1 Het is niet toegestaan in het gebouw te roken.
.2 Het is niet toegestaan in de hal (= tennisbanen) etenswaren, drank, kauwgum e.d. mee te nemen of te
nuttigen.
.3 Het is niet toegestaan meegebrachte consumpties te nuttigen in de accommodatie.
Art. 9.1 Auto’s en rijwielen horen op de daarvoor bestemde plaatsen ordentelijk te worden geparkeerd, c.q. geplaatst.
Het is verboden om auto’s te parkeren op het voorterrein van de hal, noch op de toegangsweg naar dit
voorterrein.
Art.10.1 De Stichting, of de door haar met de dagelijkse gang van zaken belaste persoon, behoudt zich het recht voor
de huurder/-ster en eventuele bezoekers de toegang tot de tennisaccommodatie te ontzeggen, indien zijn/haar
gedrag daartoe aanleiding geeft.
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