L.T.C. ,,De Brug’’ Macharen
Tennisbanen en Clubhuis; Hoogstraat 5a, 5367AA Macharen – Tel. 0412-492998

Algemene gebruikersovereenkomsten voorwaarden voor leden van tennisvereniging Ltc de Brug.
1. Gast is diegene die, namens zichzelf als lid van tennisvereniging Ltc de Brug vermeld staat in de
gebruikersovereenkomst en als zodanig heeft ondertekent. Gastheer is tennis vereniging Ltc de
Brug.
2. Gast verplicht zich te houden aan de afspraken vastgelegd in de gebruikersovereenkomst.
3. De op de gebruikersovereenkomst vermelde vergoeding geldt voor gebruikmaking van de
tennisvelden en verlichting, kleedkamers, douches, toiletten en clubhuis. Niet inbegrepen zijn het
gebruik van consumpties, telefoon en overige zaken.
4. Eventuele afzegging dient ten minste 1 week voor de vastgelegde datum te geschieden.
5. Gast zal voor eventuele schade aan gebouw, banen of interieur aansprakelijk worden gesteld. Gast
is verantwoordelijk voor zijn gasten.
6. Gast is verplicht het nodige te doen ter waarborging van de orde, veiligheid en zedelijkheid tijdens
aankomst, gebruik en het verlaten van de accommodatie.
7. Het betreden en gebruik van de accommodatie is geheel voor eigen risico. Gastheer stelt zich niet
aansprakelijk voor beschadiging of vermissing van eigendommen, en persoonlijk letsel.
8. Gasten verplichten zich de drankconsumpties en hapjes uitsluitend in de kantine of op het terras te
nuttigen. Alleen de normale kantine-consumpties mogen worden gebruikt en worden berekend
tegen de standaard- kantineprijzen. Meegebrachte hapjes mogen i.o.m. de gastheer genuttigd
worden.
9. Gast dient zelf voor bardiensten te zorgen (uitsluitend leden van Ltc de Brug) en deze te
vergoeden.
10. Gast dient accommodatie na gebruik opgeruimd op te leveren.
11. Gastheer verplicht zich de accommodatie in zodanige staat te hebben dat de gast ongehinderd de
tennissport kan beleven en genieten. Overmacht situaties vormen hier een uitzondering op.
12. Gasten verplichten zich tot minimaal 60% van de aanwezige tijd op de accommodatie bezig te
houden met aktief tennis. Indien de gast niet kan voldoen aan deze regel kan er geen
gebruikersovereenkomst verkregen worden voor onze accommodatie.
13. Gasten kunnen gebruik maken van alle drie tennisbanen tijdens afgesproken tijdstip op de
gebruikersovereenkomst met uitzondering van als er leden van Ltc de Brug komen tennisen. Dan
geldt de regel dat baan 2 en 3 voor de gast zijn en dat baan 1 vrij komt voor eigen leden. Ook
kunnen er twee of 1 baan vast gelegd worden.
14. De gebruikersovereenkomst geldt alleen voor de volgende tijdstippen enwel; vrijdagavond,
zaterdagmiddag, zaterdagavond, zondagmiddag en zondagavond.
15. De rekening dient contant of per bank betaald te worden aan de gastheer binnen 14 dagen na de
geboekte datum.

Naam Gast_________________
Paraaf Gast_________________

Datum____-____-____

