Stichting Tennishal Veldwijk
TARIEVEN HUUR TENNISHAL VELDWIJK SEIZOEN 2022/2023
winterverhuur seizoen 2022 / 2023 : zaterdag 10 SEP 2022 9.00 uur t/m zaterdag 8 APRIL 2023 23.00 uur.
VASTE SEIZOENSVERHUUR: Inlichtingen hierover en verhuur alleen via het bestuur van de Stichting:
Hr. Dick Veluwenkamp, telefoon (privé) 074 – 243 1884 / 06-28200290 email verhuur@tennishalveldwijk.nl
VERHUUR (AAN PARTICULIEREN én VERENIGINGEN, daarin is m.i.v. seizoen 2022/2023 geen onderscheid meer)
“VASTE UREN”, per week 1 baan 1 uur gedurende het gehele winterseizoen:
a) van maandag t/m vrijdag
09.00 - 18.00 uur :
€ 390,b) van maandag t/m vrijdag
18.00 - 23.00 uur :
€ 464,c) op zaterdag en zondag
09.00 - 23.00 uur :
€ 464,Betaling per bank op toegezonden nota en vóór aanvang van het winterseizoen.
VERHUUR AAN EEN TENNISSCHOOL / GEDIPLOMEERDE TRAINER
Verhuur aan tennisscholen, of trainer voor het geven van training. Deze dient gegeven te worden door een gediplomeerde trainer.
Tarieven op aanvraag bij het bestuur van de Stichting, hr. Dick Veluwenkamp, zie boven.

VERHUUR LOSSE UREN en TOERNOOIEN in het WINTERSEIZOEN: Inlichtingen hierover en verhuur alleen via de
halbeheerder van de Tennishal Veldwijk, telefoon 074 – 2425070 (telefoon kantine).
“LOSSE UREN”, éénmalig 1 uur 1 baan gedurende het winterseizoen (uren die vrij zijn buiten de vaste verhuur; reservering
mogelijk niet langer dan vanaf 2 weken voorafgaand aan te reserveren uur):
€ 20,00
onafhankelijk van welke dag van de week, en tijdstip van de dag.
Betaling contant voorafgaand aan, of direct na afloop van het gespeelde uur aan de kantinebeheerder.
TOERNOOIEN
Reservering/huur voor (eigen georganiseerde) toernooien, mogelijk in combinatie met diverse vormen van catering in onze kantine
(separaat af te spreken met de kantinebeheerder) tijdens het winterseizoen mogelijk voor de zaterdagmiddagen van 13.00-17.00
uur(*), voor de zaterdagavonden van 18.00 – 23.00(*) uur dan wel voor zondagmiddagen van 13.00-19.00 uur(*), altijd op 3 banen en
minimaal 4 aaneenvolgende uren. (*)Méér dan 4 uren mogelijk afhankelijk van de actuele verhuursituatie; check baanbezetting op
www.tennishalveldwijk.nl. om te zien hoeveel aansluitende baan-uren op zaterdagen en zondagen vrij liggen.
Tarief Particulier en Verenigingen Senioren: € 130,- ongeacht het aantal daadwerkelijk gebruikte/bezette uren/banen.
Tarief Verenigingen Junioren: € 95,- ongeacht daadwerkelijk gebruikte/bezette uren/banen. N.B.: een jeugdtoernooi dient door de
vereniging georganiseerd en begeleid te worden.
Betaling van toernooien per bank op toegezonden nota.

VERHUUR GEDURENDE HET ZOMERSEIZOEN (hal is dan in principe gesloten) alleen in overleg, en bij
beschikbaarheid/bereidheid Bestuur STV. Aanvraag bij contactpersoon in bestuur STV, zie
www.tennishalveldwijk.nl (‘CONTACT’ in kopmenu of ‘contactinformatie’ onder DOWNLOADS).
Tijdens het zomerseizoen bestaat eventueel de mogelijkheid de banen in de tennishal Veldwijk te huren voor een toernooi, of voor
uitwijken bij competie of toernooien. Hiervoor gelden de volgende basisregels (in incidentele gevallen afwijkingen mogelijk):
a) Reservering/overleg via de STV-bestuur-contactpersoon als actueel vermeld op internet site www.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 (uitwijken bij) toernooien geldt een minimum van 4 uren op 3 banen per dag; tarief € 7,00 per uur per baan.; minimum € 84.
d) 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;
bij 2 teams (3 banen in onderling overleg verdelen), tarief € 52 per team.
Competitie-uitwijkwedstrijden dienen direct na afloop daarvan contant voldaan te worden aan de aanwezige STVvertegenwoordiger.
Uiwijk bij toernooien en zomertoernooien in de hal dienen per bank betaald te worden op toegezonden nota.
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