Binnenbaanreglement en Betalingsvoorwaarden 2017/2018
Racketcentrum Ramele
1. De reservering van een baan/banen houdt in, dat men een huurovereenkomst is aangegaan met
Approach, waarbij Approach zich verplicht overdekte tennisaccommodatie alsmede kleedgelegenheid aan huurder ter beschikking te stellen op de overeengekomen uren gedurende de
overeengekomen tijdsperiode.
Annulering van de overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk geschieden; daarbij zijn de
volgende percentages van het totale huurbedrag over het volledige winterseizoen verschuldigd:
25% bij annulering voor 1 juli 2017, voorafgaande aan het winterseizoen,
75% bij annulering na 1 juli maar voor 1 september 2017,
100% bij annulering na 1 september 2017.
2. Het aantal weken dat gespeeld kan worden in de winterperiode bedraagt minimaal 30. Het
winterseizoen start op 4 september 2017.
Het overzicht met de exacte speeldata ontvangt u in juli samen met de factuur.
3. De verhuurder behoudt zich het recht voor de binnenbanen te reserveren voor evenementen/
toernooien, mits hij hiervan van tevoren mededeling per post of e-mail doet.
4. In augustus ontvangt u de reserveringsbevestiging/factuur.
Wij hanteren de volgende betalingsmogelijkheden:
- Eénmalige incasso 1 termijn (week 36)
- Eénmalige incasso 2 termijnen (week 36 en week 51)
- Betaling per factuur. Hiervoor brengen wij € 10,00 administratiekosten in rekening.
Bij betaling per factuur dient het totaalbedrag ineens voldaan te worden. Wij accepteren
geen gespreide of gedeeltelijke betalingen.
Bij niet tijdige betaling zal (het restant van) het totaalbedrag ineens verschuldigd en
opeisbaar zijn.
Alle buitengerechtelijke incassokosten verbonden aan de incasso der vordering, komen ten
laste van de huurder. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van
€ 40,00 en te vermeerderen met b.t.w..
5. De tennishal mag uitsluitend bespeeld worden met schoon schoeisel. Zwarte zolen zijn niet
toegestaan.
6. Approach is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, aangebracht gedurende de
tijd dat men zich bevindt in de hal of in enige daartoe behorende ruimte, aan huurder of aan
andere personen die op enigerlei wijze gebruik maken van de accommodatie.
7. Het is huurder of andere personen die op enigerlei wijze gebruik maken van de accommodatie
niet toegestaan apparatuur, welke dan ook, die zich bevindt in de hal, entreeruimte, kantine,
keuken of kantoor, te bedienen of er gebruik van te maken.
8. Bij gedeeltelijke verhuur van de hal worden alleen die delen verlicht welke gehuurd zijn.

