SQUASH
DEKKER
DEKKER WARMOND
WARMOND

TARIEVEN 2021
LOSSE BAANHUUR
Dag van de week

Tijd

Regulier tarief

Junior & Student*

Maandag t/m vrijdag

8:00 - 17:00 uur

€ 18

€ 12

17:00 - 23:00 uur

€ 22

€ 22

9:00 - 21:00 uur

€ 22

€ 22

Zaterdag & zondag

* Junioren (t/m 20 jaar) en studenten (t/m 26 jaar + voltijd dagstudie) kunnen alleen gebruik maken van het
voordelige tarief op binnenloop en op vertoon van hun studentenpas en/of legitmatiebewijs.
Bovengenoemde tarieven gelden voor een periode van 60 minuten. Reserveringen kunnen geplaatst worden via
de Playtomic app.
Squashrackets kunnen gehuurd worden voor €2,50 per stuk en squashballetjes voor €1,50 per stuk.

LIDMAATSCHAPPEN
Soort lidmaatschap

Senior

Junior & Student*

Jaarlidmaatschap

€ 224,00

€ 145.00

1/2 jaarlidmaatschap

€ 122,00

€ 75.00

Maandlidmaatschap

N.V.T.

€ 28,00

* Junior: tot en met 20 jaar, Student: voltijd dagstudie t/m 26 jaar ovv studentenpas

Lid worden? Schrijf je in via www.dekkerwarmond.nl

OPENINGSTIJDEN

EVENEMENTEN

Maandag t/m vrijdag

8.00 - 23:00 uur

Wilt u zelf een squashevenement of -toernooi

Zaterdag & zondag

9:00 - 21:00 uur

organiseren? Eventueel in combinatie met een
lunch of diner? Dan gelden er andere tarieven.

De genoemde tijden zijn seizoensgebonden,

Neem voor meer informatie contact op met onze

evenals dat de openingstijden van bovenstaande af

sales afdeling via verkoop@dekkerwarmond.nl.

kunnen wijken gedurende vakanties, feestdagen en
evenementen en/of toernooien.

TARIEVEN VOOR PERIODE VAN 1 JANUARI T/M 31 DECEMBER 2021

SQUASH
DEKKER
DEKKER WARMOND
WARMOND

TARIEVEN 2021
SQUASH VERENIGING DEKKER SQUASH
Dekker Squash is opgericht in 1985, heeft een actief bestuur en enthousiaste commissieleden die er
gezamenlijk naar streven de leden van hun vereniging het gehele jaar squashplezier te verschaffen. De
vereniging is aangesloten bij de SBN (Squash Bond Nederland) en neemt deel aan de competitie.

Wat houdt een lidmaatschap in?
Lidmaatschappen lopen van 1 januari tot en met 31 december. Wanneer u later in het jaar instroomt wordt
de contributie naar rato berekend. Het lidmaatschap geeft recht van spelen op maandag t/m vrijdag van
08:00 tot 23:00 uur en in het weekend van 09:00 tot 21:00 uur. Samen met een ander lid kunt u ter plekke
een baan afhangen. Er zijn 4 banen beschikbaar voor squashleden. Als lid kun je drie keer per jaar een
introducé meenemen voor €6,50 p.p. (senior) of €3,50 p.p. (junior).

Competitie
Wil je graag squashen in competitieverband? Neem dan contact op met de vereniging via
warmondsquash@gmail.com. Leden van Dekker Squash die competitie willen spelen kunnen zich direct bij
Squashbond Nederland aanmelden als competitiespeler. Dit kun je regelen via www.squash.nl.

Squashtraining
Binnen Dekker Squash is een gediplomeerde squashtrainer actief. U kunt alleen les nemen als u lid bent
van de vereniging. lesafspraken dienen rechtsreeks met de trainer gemaakt te worden via
bartvanagteren@gmail.com.

Hoe word je lid?
Je kunt je inschrijven door het inschrijfformulier in te vullen en bij de receptie van Dekker Warmond in te
leveren of te mailen naar info@dekkerwarmond.nl. Na inschrijving ontvang je de factuur. Zodra deze is
voldaan ontvang je een ledenpasje waarmee je een squashbaan kunt afhangen.
Het lidmaatschap wordt automatisch gecontinueerd, tenzij men voor 1 december van het lopende jaar
schriftelijk aangeeft het lidmaatschap voor het daaropvolgende jaar wenst te beëindigen.

INFORMATIE LIDMAATSCHAPPEN 2021

