
Voorwaarden winterlidmaatschap buitenbanen Dekker Warmond 

1. Het winterlidmaatschap loopt van 1 oktober t/m 31 maart. 

2. Het beëindigen van het lidmaatschap dient uiterlijk 31 augustus, schriftelijk te geschieden bij de 

ledenadministratie via info@dekkerwarmond.nl    

3. Als lid kun je gebruik maken van 7 smashcourt banen. 

4. Banen worden gereserveerd via de KNLTB.club app. 

5. Je gaat akkoord met het feit dat wij de daarvoor benodigde gegevens delen met KNLTB.club, dit is 

noodzakelijk om een tennisbaan te kunnen reserveren.   

6. De banen mogen alleen worden betreden met het daarvoor bestemde schoeisel.  

7. Na gebruik van de banen dient u de banen te slepen met de daarvoor bestemde sleepnetten. 

8. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.  

9. De contributie dient jaarlijks voor de vervaldatum van de factuur te zijn voldaan. Indien de betaling op 

bovenbedoelde datum niet door ons is ontvangen, zullen wij u blokkeren voor het afhangen totdat de 

betaling is voldaan.  

10. Het risico van tijdelijke ongeschiktheid door ziekte alsmede andere omstandigheden is voor rekening 

van de lidmaatschapshouder. Het lidmaatschap blijft actief en de verplichtingen blijven geldig.  

11. Bij een (langdurige) blessure of zwangerschap dient u een medische verklaring in te leveren 

(info@dekkerwarmond.nl). Na goedkeuring van Dekker Warmond kan uw lidmaatschap voor de 

overeengekomen periode worden gepauzeerd.  

12. U dient zich ervan bewust te zijn dat het uitoefenen van sport risico’s met zich meebrengt. Beoefening 

van iedere tak van sport en/of gebruik van de faciliteiten binnen Dekker Warmond geschiedt geheel 

op eigen risico. Eventuele schade en daaruit voortvloeiende kosten zijn geheel voor eigen rekening. 

Dekker Warmond zal worden gevrijwaard voor alle aanspraken.  

13. De openingstijden worden vastgesteld door Dekker Warmond. Indien deze wijzigen zal u daarvan tijdig 

op de hoogte worden gesteld.  

14. Dekker Warmond behoudt zich het recht voor de openings- en sluittijden aan te passen ten behoeve 

van schoonmaak, onderhoud, inrichting speciale gelegenheden, vakanties of andere redenen.  

15. Dekker Warmond is niet aansprakelijk voor diefstal en/of verlies van persoonlijke eigendommen in het 

centrum. Eventueel gevonden voorwerpen kunnen bij de receptie worden afgehaald indien u kunt 

aantonen dat u de rechtmatige eigenaar bent.  

16. In geval van overmacht, waaronder wordt verstaan: iedere omstandigheid waarop Dekker Warmond 

geen invloed heeft, noch redelijkerwijs kan hebben en die haar eigen dienstverlening onmogelijk 

maakt, wordt Dekker Warmond ontslagen van haar verplichtingen uit hoofde van de gesloten 

overeenkomst. U kunt in geval van overmacht geen vergoeding voor de door u geleden schade van 

Dekker Warmond vorderen.  

17. Het gebruik maken van de faciliteiten van Dekker Warmond zonder geldig lidmaatschap óf 

toegangsbewijs resulteert automatisch en met onmiddellijke ingang in verwijdering uit het 

ledenbestand.  

 

Voor de voorwaarden van het TVDT lidmaatschap verwijzen we u graag naar 

www.tvdekkertennis.nl 
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Voorwaarden wintercontract binnenbanen Dekker Warmond 

1. Het wintercontract wordt aangegaan voor een periode van 32 weken (eind augustus t/m medio april).  

2. Het baanhuurcontract is van kracht indien er een schriftelijke dan wel mondelinge overeenkomst is 

gesloten tussen huurder en verhuurder. 

3. De baanhuur dient jaarlijks voor de vervaldatum van de factuur te zijn voldaan. Indien de betaling op 

bovenbedoelde datum niet door ons is ontvangen, behouden wij ons het recht voor de baan aan 

derden toe te wijzen, hetgeen de huurder overigens niet ontslaat van de betalingsverplichting. 

4. De huurder krijgt een vaste baan toegewezen. Dekker Warmond behoudt zich het recht voor de 

indeling te wijzigen, indien zij zulks voor de goede gang van zaken noodzakelijk acht.  

5. De directie behoudt zich het recht voor het sportcentrum geheel of gedeeltelijk te benutten voor het 

houden van evenementen. Indien de huurder daardoor op het voor hem gereserveerde uur niet van 

de hem toegewezen of andere baan gebruik kan maken, deelt de directie hem zulks tevoren mede. De 

directie zal dan in overleg met de huurder bepalen op welk tijdstip het verloren uur of de verloren 

uren kunnen worden ingehaald. De huurder dient zich voor dit overleg tot de directie te wenden. 

6. Doorspelen na het verstrijken van de huurperiode is slechts mogelijk na daartoe verkregen 

toestemming en aanbetaling van het voor de huurder geldende tarief. De huurder dient zich daartoe 

tot de receptie te wenden.  

7. Het is ten strengste verboden glaswerk en/of etenswaren naar de banen mee te nemen.  

8. Buitenschoenen of zwarte zolen zijn niet toegestaan. Er dient correcte kleding gedragen te worden.  

9. De directie is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende 

schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van de huurder.  

10. In geval van calamiteiten, waardoor aan de beschikbaarheidstelling van de banen niet kan worden 

voldaan, kan geen teruggave van betaalde bedragen worden verlangd.  

11. De huurder is verantwoordelijk voor een correct gedrag van diegenen, die met hem gebruik maken 

van het huurrecht en voor de naleving door hen van deze voorwaarden.  

12. Het is niet mogelijk contractbanen eenmalig te ruilen voor andere dagen c.q. tijden. Daarvoor bestaat 

uitsluitend een cadeaubonregeling. Indien de ter beschikking gestelde baan door ons verhuurd kan 

worden waarbij alle overige banen ook verhuurd zijn ontvangt de contractant een tegoedbon ter 

waarde van 75% van de contractbaanhuur. 

13. Het wisselen van binnen naar buiten kan vanaf 60 minuten voor aanvang van de speeltijd.  

14. U kunt de gereserveerde baan pas betreden nadat de zoemer is gegaan.  

15. Als de zoemer gaat betekent dit het einde van uw speeltijd en dient u de baan direct te verlaten.  

16. U dient zich ervan bewust te zijn dat het uitoefenen van sport risico’s met zich meebrengt. Beoefening 

van iedere tak van sport en/of gebruik van de faciliteiten binnen Dekker Warmond geschiedt geheel 

op eigen risico. Eventuele schade en daaruit voortvloeiende kosten zijn geheel voor eigen rekening. 

Dekker Warmond zal worden gevrijwaard voor alle aanspraken.  

 

 

 

 
 

 


