winterverhuur seizoen 2021/2022:
10 SEP 2020 9.00 uur t/m 10 APRIL 2020 23.00 uur.
VASTE SEIZOENSVERHUUR:
Inlichtingen hierover en verhuur alleen via het bestuur van de Stichting: Hr. Dick Veluwenkamp, telefoon
(privé) 074 – 243 1884 06-282 00 290 email verhuur@tennishalveldwijk.nl
Voor actuele baanbezetting, zie op de website www.tennishalveldwijk.nl:
“Baanbezetting 2021-2022” onder “DOWNLOADS”
VERHUUR AAN PARTICULIEREN
“VASTE UREN”, per week 1 baan 1 uur gedurende het gehele winterseizoen:
a) van maandag t/m vrijdag
b) van maandag t/m vrijdag
c) op zaterdag en zondag

09.00 - 18.00 uur : € 390,18.00 - 23.00 uur : € 464,09.00 - 23.00 uur : € 464,-

Betaling per bank op toegezonden nota en vóór/bij aanvang van het winterseizoen.
VERHUUR AAN VERENIGINGEN
Voor Hengelose tennisverenigingen gelden als basis de bovenvermelde tarieven, dezelfde als voor
particulieren. Echter met daarop toegepast de speciale tarieven en regelingen, onder voorwaarden als onder
vermeld.
Voorwaarde: De aanvraag/ reservering geschiedt door het bestuur van de tennisvereniging, die zich daarmee
tevens garant stelt voor betaling. Onder die voorwaarde gelden de volgende speciale tarieven.
Verenigingen krijgen bij huur van 6 of meer vol-seizoen baan-uren een korting van 3%(!*!) op de tarieven als
vermeld onder “verhuur aan particulieren”. De korting geldt voor alle gehuurde vol-seizoen baan-uren.
De korting wordt aan (het bestuur van) de vereniging gegeven, als tegemoetkoming voor de inspanning van de
vereniging (het bestuur) om voor die verenigingsuren de acquisitie en administratie te verrichten, en als
vereniging garant staan voor de totale betaling van de baan-uren.
(!*!) Deze kortingsregeling is bezig in 3 jaar afgebouwd te worden van oorspronkelijk 10% naar 0 in 2022-2023 . Huidig
jaar is het laatste jaar van de afbouw, en zal in seizoen 2022-2023 helemaal verdwijnen.

Betaling dient door de vereniging te geschieden per bank vóór aanvang van het winterseizoen op toegezonden
nota.
VERHUUR AAN ZELFSTANDIGE TENNISLERAREN / TENNISSCHOOL
Tarieven en condities op aanvraag bij het bestuur van de Stichting, hr. Dick Veluwenkamp, telefoon (privé)
074 – 243 1884 of 06-282 00 290 email verhuur@tennishalveldwijk.nl.
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