T-Line Tenniscenter
Spaarneweg 52
2142 EN Cruquius
NL 69 RABO 0345 7842 19

Algemene huurvoorwaarden T-Line Tenniscenter
De baanhuurder, haar/zijn teamgenoten en haar/zijn genodigden (hierna: “Baanhuurder c.s.”) verklaart zich tevens akkoord met de volgende
regels en verplicht zich zijn-haar medegebruiker(s) op de hoogte te stellen van deze regels, en als zodanig zijn allen hieraan onderworpen.

1.Na toezegging van het huren van een of meerdere banen in het T-Line Tenniscenter wordt 50 euro per baan per uur vóóruit betaald op de
betaalrekening van de T-Line Tenniscenter IBAN NL69 RABO0345 7842 19 Na ontvangst van uw inschrijfgeld voor is uw baan
gereserveerd.

2. Het restant van de huurprijs moet worden voldaan voor 1 oktober van betreffend seizoen. Bij te late betaling kunnen extra
administratiekosten in rekening gebracht worden. Bij betaling per bank graag uw naam, dag, tijd en baannummer vermelden.
Bij afgeven automatische incasso zal T-Line met vooraankondiging de aanbetaling en het restant bedrag voorafgaand aan het
nieuwe seizoen incasseren.
3. Start seizoen en einddata seizoen, zie www.t-line.nl
4. Het T-Line Tenniscenter is gesloten op, 1e en 2e Kerstdag en Oud en Nieuwjaarsdag en 1e en 2e Paasdag.

5. De huurder en de medegebruiker(s) is/zijn aansprakelijk voor schade door hen toegebracht aan het eigendom
van het T-Line Tenniscenter en aangrenzende percelen.

6. Het dragen van correcte tenniskleding en tennisschoenen met (bij voorkeur) gladde zool is verplicht (voor uw eigen
veiligheid). Om straatvuil op het tapijt te voorkomen gelieve uw schoenen in de kleedkamer aan te trekken.

7. Op voorschrift van de brandweer en overheid geldt een rookverbod in het hele sportcentrum.

8. De baanhuurder c.s. is bij afwezigheid verplicht de verhuurder hiervan op de hoogte te brengen. De verhuurder kan via het online
reserveringssysteem de vrijgevallen baan optimaal benutten en verhuren. Inkomsten uit deze zijn voor rekening verhuurder.

9. De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel of schade toegebracht aan de gebruiker(s) ontstaan tijdens het verblijf
in het T-Line Tenniscenter of op de terreinen rondom.

10. De verhuurder neemt geen verantwoordelijkheid op zich voor schade aan of vermissing van meegebrachte
auto’s, rijwielen of andere goederen of eigendommen. Parkeren dient te geschieden op de daartoe betreffende plekken.

11. De verhuurder heeft gedurende het seizoen het recht één keer de baan te verhuren voor andere doeleinden (bijv. haltoernooi)

12. Onderverhuur is niet toegestaan. Bij het niet opkomen dagen van de huurder is de baan ter beschikking van de verhuurder.

13. Bij het zich niet houden aan bovengenoemde regels heeft de verhuurder het recht de huur met onmiddellijke
ingang op te zeggen. Teruggave van betaalde huur vindt dan niet plaats.

14. Het annuleren van uw gereserveerde baan geeft geen recht op restitutie van de baanhuur na 1 juni voorafgaand aan het betreffende
seizoen. Iedere huurder heeft zijn eigen prive-pagina met alle informatie over organisatie en betalingen.

15. De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gedwongen sluiting hal vanwege overheidsmaatregelen zoals bij aardbevingen,
wereldoorlogen of pandemieën..De verhuurder is niet verplicht tot teruggave van baanhuur.

