
 Huurvoorwaarden en gebruiksregels tennishal Beekhuizen 
 
Huurvoorwaarden 
1. De huurperiode van de tennishal wordt elk jaar door de verhuurder opnieuw vastgesteld.  
2. Alle huurders dienen elk jaar schriftelijk een reserveringsaanvraag in voor de huur van halbanen in 

het eerstvolgende halseizoen.  
3. De toewijzing van de banen en tijden geschiedt door verhuurder. Huurders kunnen geen rechten 

ontlenen aan eerdere toewijzingen of een langjarig herhaald huren van bepaalde banen op 
bepaalde tijden. Verhuurder zal zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van huurders 
van het afgelopen halseizoen.  

4. In geval van teveel aanvragen Ivoor bepaalde tijden treedt verhuurder in contact met de 
betreffende aanvragers om te overleggen over mogelijke alternatieven.  

5. Verhuurder heeft het recht om reserveringsaanvragen af te wijzen. Verhuurder deelt afwijzingen 
van reserveringen schriftelijk aan de aanvragers mee.  

6. Verhuurder geeft voor 29 augustus 2022 de bevestiging van de reservering of gewenst alternatief 
door.  

7. Annulering: Tot 7 september kan kosteloos geannuleerd worden. Annuleren geschiedt altijd 
schriftelijk of per mail naar m.begemann@tvbeekhuizen.nl.  

8. Betaling van de verschuldigde huurprijs dient binnen 2 weken na de factuurdatum voltooid te zijn.  
9. Deelbetalingen kunnen alleen gedaan worden onder vermelding van het factuurnummer.  
10. Indien van het gehuurde onverhoopt geen gebruik wordt gemaakt blijft de huursom 

onverminderd verschuldigd. Ingeval de accommodatie op de gereserveerde tijdstippen alsnog aan 
derden kan worden verhuurd zal de betreffende huuropbrengst, onder aftrek van 10% 
administratiekosten worden verrekend.  

11. In geval van noodzaak tot uitval van halbanen zal met huurder naar een vervangend tijdstip 
worden gezocht binnen de lopende reserveringsperiode. Mocht het niet mogelijk zijn om binnen 
de lopende reserveringsperiode een vervangend tijdstip te vinden dan zullen we naar een andere 
passende oplossing proberen te zoeken. 

 
Gebruiksregels 
1. Huurder en medegebruikers mogen de tennishal uitsluitend betreden met daartoe geschikt en 

schoon schoeisel. (Indoor tennisschoenen met lichte en bij voorkeur gladde zolen) Dit i.v.m. 
persoonlijke veiligheid en om onnodige slijtage en verontreiniging van het tennistapijt te 
voorkomen.  

2. Bij de huur van de halbanen is het gebruik van de kleedaccommodatie en douches inbegrepen, 
tenzij dit onverhoopt niet mag/kan (bijvoorbeeld in verband met Covid 19-maatregelen of een 
bijvoorbeeld een verbouwing).  

3. In de tennishal, op de banen, trappen, gangen en tribune is roken niet toegestaan.  
4. In de tennishal is alleen het drinken van onvermengd water toegestaan. Het is niet toegestaan om 

andere dranken én etenswaren op de banen te nuttigen.  
5. Huurder is verantwoordelijk voor het gedrag en naleving van de gebruiksregels van alle 

spelers/speelsters in zijn groep.  
6. Verhuurder is niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen en/of blessures en eventuele 

daaruit voortvloeiende schade, noch voor de gevolgen van diefstal, verlies of beschadiging 
van/aan eigendommen van spelers en bezoekers van het tenniscentrum.  

7. In geval van schade veroorzaakt door huurder of medegebruikers van de halaccommodatie aan 
eigendommen van verhuurder of schade berokkend aan het personeel in dienst van of 
gemandateerd door verhuurder, behoudt verhuurder zich het recht voor deze op huurder te 
verhalen.  

8. Verhuurder heeft het recht om in geval van werkzaamheden in de tennishal of een beter 
aansluitend verhuurschema, de betreffende huurders, al dan niet voor de resterende duur van de 
huurperiode, een andere baan toe te wijzen.  

9. Huurder stelt alle spelers/speelsters van zijn groep op de hoogte van deze huurvoorwaarden en 
gebruiksregels. 
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