PARKREGLEMENT TENNISPARK EINDENHOUT
1.De tennisbanen mogen niet anders dan met voor gravelbanen goedgekeurde tennisschoenen betreden
worden. Deze schoenen hebben een vlak visgraat profiel. Schoenen met noppen en/of verhoogde voetzool zijn
niet toegestaan i.v.m. het behoud van de banen.
2.Het dragen van tenniskleding op de banen is verplicht.
3.De huurtijden zijn gedurende het speelseizoen de hele week voor de ochtend van 08.30 uur - 12.00 uur, voor
de middag 13.00 uur - 17.00 uur en voor de avond 17.30 uur - 21.30 uur.
4.De huurder is verplicht gevolg te geven aan de aanwijzingen van verhuurder of haar beheerder. Dit betreft
ook het op hun aanwijzingen tijdelijk wisselen van baan i.v.m. onderhoud. In maart 2009 zijn alle banen volledig
gerenoveerd, hetgeen tot gevolg heeft dat er mogelijk ook gedurende het seizoen 2010 nog extra onderhoud
gepleegd zal worden door de groundsman om de banen waar nodig repareren en verder te laten harden.
5.Het onderverhuren van de baan aan anderen is niet toegestaan.
6.Verhuurder is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van spelers en/of bezoekers.
7.Verhuurder is niet aansprakelijk voor gevolgen van een ongeval ten gevolge van gebruik van het park.
8.De Parktrainer Hans Loonen en zijn medewerkers/sters verzorgen de tennisles en/of training. Andere
erkende tennisleraren of -scholen mogen slechts op de banen lesgeven met uitdrukkelijke toestemming van de
Stichting Tennissport Eindenhout, na overleg met de parktrainer.
9.Honden zijn uitsluitend toegestaan op het park indien aangelijnd en in aanwezigheid van begeleiding.
10.Auto's van spelers en bezoekers dienen te worden geparkeerd op de openbare parkeerplaats bij het Sancta
Maria Lyceum. De zuidelijke toegang van het park aan de Van Limburg Stirumstraat dient te allen tijde te
worden vrijgehouden i.v.m. aanrijden van eventuele ambulancediensten en de aan- en afvoer t.b.v. kantine en
beheer van het park.
11.Fietsen dienen te worden gestald tegen de daarvoor bestemde rekken.
12.Daar waar dit reglement niet voorziet in het parkgebruik, dienen spelers en bezoekers de aanwijzingen van
de pachter en groundsman op te volgen dan wel van het stichtingsbestuur, dat belast is met het beheer van het
park.
13.Het baanhuurcontract wordt geacht telkens voor de duur van het volgende zomerseizoen te zijn verlengd,
tenzij één van beide partijen de ander vóór 1 december van het seizoen schriftelijk opzegt. Uiterlijk in november
daaraan voorafgaand krijgt U een mailing over de baanhuurtarieven en bijzonderheden.
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