TENNIS

DEKKER WARMOND
BUITENBANEN WINTERSEIZOEN 20/21
WINTERLIDMAATSCHAP BUITENBANEN
Dekker Warmond bezit 7 smashcourt banen welke de gehele winter bespeeld kunnen worden. Om gebruik te
maken van één van onze 7 smashcourt banen kunt u een winterlidmaatschap afsluiten. Onze winterleden
ontvangen een Dekkerpas waarmee banen kunnen worden afgehangen. Het winterlidmaatschap loopt van 1
oktober 2020 tot en met 31 maart 2021. Om lid te worden vult u het inschrijfformulier in.
In 2020 is het tevens mogelijk om het winterlidmaatschap op 1 december te laten starten. De contributie wordt
dan naar rato berekend.
Om lid te worden vult u het inschrijfformulier in.

SOORT LIDMAATSCHAP

TARIEF

TARIEF TVDT LEDEN

Senior lidmaatschap

€ 98,-

€ 72,-

Junior* lidmaatschap

€ 60,-

€ 45,-

*Geboren op of na 01/01/2003

1 OKTOBER 2020 T/M 31 MAART 2021

TENNIS

DEKKER WARMOND
BINNENBANEN WINTERSEIZOEN 20/21
Dekker Warmond bezit 9 hardcourt binnenbanen. Om gebruik te kunnen maken van de binnenbanen kunt u
deze per keer los reserveren of gebruik maken van een baanhuurcontract. Het baanhuurcontract loopt 32 weken,
in de periode van 31 augustus 2020 t/m 19 april 2021.
Wilt u gebruik maken van de buitenbanen? Dan kunt u winterlid worden.

LOSSE BAANHUUR BINNEN
DAG VAN DE WEEK

TIJD

TARIEF PER UUR

Maandag t/m vrijdag

08:00 - 12:00

€ 24,-

12:00 - 14:00

€ 18,-

14:00 - 17:00

€ 24,-

17:00 - 23:00*

€ 28,50

08:00 - 23:00*

€ 28,50

Zaterdag & zondag

BAANHUURCONTRACT BINNENBANEN, 32 WEKEN
DAG VAN DE WEEK

TIJD

TARIEF

Maandag t/m vrijdag

08:00 - 12:00

€ 680,-

12:00 - 14:00

€ 560,-

14:00 - 17:00

€ 680,-

17:00 - 22:00

€ 816,-

22:00 - 23:00*

€ 704,-

08:00 - 18:00

€ 816,-

Zaterdag & zondag

Voor het afsluiten van een baanhuurcontract vult u het inschrijfformulier in. Onze sportmanager neemt contact met
u op om het contract te bevestigen.

RITTENKAART
5 rittenkaart

€ 85,-

10 rittenkaart

€ 160,-

5 of 10 uur tennissen op een binnen- of buitenbaan;
Maximaal 2 dagen vooraf reserveren;
Alleen voor hele uren op:
- Maandag t/m vrijdag tussen 12:00 en 17:00 & vanaf 22:00 uur
- Zaterdag en zondag de hele dag

*Indien u een baan tot 23:00 uur huurt kunt u naar wens tot 23:30 gratis doorspelen.

WINTERTARIEVEN 31 AUGUSTUS 2020 T/M 18 APRIL 2021

