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INSCHRIJFFORMULIER TENNISHAL VELDWIJK
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U kunt uw reserveringsaanvraag voor vaste baanhuur in het seizoen 2020/21 kenbaar maken in onderstaande tabel,
en vervolgens stuurt u dit inschrijfformulier zo snel mogelijk aan ons adres voor SEIZOENSVERHUUR BANEN.
Honorering van de aanvragen geschiedt op volgorde van binnenkomst van de aanvragen, met dien verstande dat tot
15 april 2020 huurders die voor het huidige seizoen 19/20 geregistreerd stonden, "gewoonterecht" op voortzetting van
hun zelfde reservering kunnen doen gelden.

Zodra wij uw aanvraag hebben kunnen honoreren, ontvangt u een bevestiging daaromtrent.
Indien het door u gevraagde uur niet (meer) vrij is, dan treden wij met u in contact om eventueel een alternatieve
reservering vast te stellen.
Bij dit inschrijfformulier horen 2 actuele bescheiden dd.jan-feb 2020 t.w.: Gebruiksvoorwaarden Tennishal Veldwijk
en Tarieven seizoen 2020/21. Zie hiervoor (elders op) onze website www.tennishalveldwijk.nl .
(*) Zie STV Privacyverklaring op onze website www.tennishalveldwijk.nl om te weten hoe wij met uw
persoonsgegevens omgaan.
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Attentie: uw aanvraag dient ondertekend te zijn; indien gehonoreerd, verplicht dit u tot betaling !
N.B. Door ondertekening verklaart u zich accoord met geldende "Gebruikersvoorwaarden"!

Uw E-mail adres wordt essentieel in onze s.v.p. uw emailadres DUIDELIJK LEESBAAR opgeven:
toekomstige communicatie naar u toe.

