
Parkreglement Tennis- & Padelvereniging Steensel 
Deze regels hebben tot doel de leden maximaal van hun spel en de parkaccommodatie te 
laten genieten, zonder overlast voor een ander te bezorgen. 
  
Openingstijden en baanbezetting 
• Dagelijks kunnen leden tot 23.00 uur tennissen en padel spelen. Bij 

toernooien/competitie/ activiteiten kan van dit tijdstip afgeweken worden.  
• Er worden veel activiteiten georganiseerd waarvoor banen zijn gereserveerd. Vaste 

activiteiten op weekbasis staan vermeld in de KNLTB club app. Bijzondere activiteiten 
worden gepubliceerd op de website, de KNLTB club app en in de digitale nieuwsbrief. 
Afhankelijk van de verwachte opkomst worden daarvoor banen gereserveerd. Er wordt 
getracht om altijd een baan beschikbaar te houden voor vrij spelen. 

 
Boekingsinstellingen 
Om alle leden aan bod te laten komen en iedereen zo fijn mogelijk te laten sporten en in 
verband met eventuele drukte tijdens piekuren is gekozen voor de volgende 
boekingsinstellingen in de KNLTB.club app en bij reservering via de website: 
• Speelduur voor tennis = 75 minuten, speelduur voor padel = 60 minuten. 
• Aantal dagen dat vooraf gereserveerd kan worden is minimaal 7. 
• Aantal minuten tussen twee boekingen = 60 minuten. 
• De piekuren gelden van maandag t/m vrijdag vanaf 19u, en op zondag tot 12u. 
• Indien een lid niet aanwezig is op de aanvangstijd van de reservering komt deze te 

vervallen. 
• Het is niet toegestaan om op twee banen en twee uur achter elkaar te reserveren. Dat 

mag dus ook niet met andere namen. 
• Uitsluitend leden van TPV Steensel kunnen de tennis- en padelbanen reserveren (via 

app en website). Niet-leden kunnen geïntroduceerd worden door een lid. Dit lid is dan 
verantwoordelijk voor de introducé. Bij de reservering van de tennis- of padelbaan vult 
het lid de naam en het mailadres van het niet-lid (de introducé) in. De kosten voor spelen 
door een introducé staan vermeld op de website van TV Steensel. Betaling vindt plaats 
vooraf, bij reservering via de app, of na afloop via een door het lid te ontvangen factuur.  

• Een tennis- en padelbaan huren (door niet-leden) kan vooralsnog via de website, op door 
de vereniging vrijgestelde uren. Vanaf enig moment regelen we dit via padelboeker.nl 
en/of de Meet & Play app van de KNLTB.  

  
Baanverlichting 
• De baanverlichting wordt handmatig in- en uitgeschakeld. Hiervoor hangen twee 

schakelkasten (een voor de verlichting bij de tennisbanen en een voor de verlichting bij 
de padelbanen). 

• Om 23.00 uur sluit het park en wordt men geacht de verlichting uit te schakelen. Bij 
toernooien/competitie/ activiteiten kan van dit tijdstip afgeweken worden. 

• Indien men eerder van de baan komt en er niemand meer aanwezig is, wordt men geacht 
de baanverlichting uit te schakelen. Laat de verlichting niet onnodig branden!  



• Als er meerdere banen vrij zijn, maak dan gebruik van een baan waarvan de verlichting 
al brand. Als er na u niemand op de baan aanwezig is, schakel dan de verlichting van de 
betreffende baan uit. 

  
Overige zaken  
• Leden dienen de aanwijzingen van of namens de bestuursleden, ten behoeve van de 

goede orde, de onderlinge verstandhouding etc. op te volgen. Tevens dienen de 
aanwijzingen van de leden van de onderhoudscommissie, die met het onderhoud van de 
banen zijn belast, te worden opgevolgd. Het bestuur of diens gemachtigde heeft het recht 
iedereen die de orde op enigerlei wijze verstoort, zich niet gepast gedraagt, of handelt in 
strijd met enige bepaling van dit reglement, van het park te (laten) verwijderen, en/of te 
schorsen, zonder dat de betrokkene recht op schadeloosstelling heeft.   

• De leden van de onderhoudscommissie moeten ongestoord de gelegenheid krijgen de 
nodige werkzaamheden uit te voeren.  

• Tennis- of padelspelende ouders dienen er voor te zorgen dat hun kinderen geen 
overlast bezorgen aan andere spelers. 

• Het is verboden zonder toestemming van het bestuur een andere dan de door de 
vereniging ingehuurde tennis- of padelleraar op het park zijn vak uit te laten oefenen.  

• Op de banen mag slechts met tennisschoenen worden gespeeld. Het dragen van 
sportkleding is verplicht.  

• Honden mogen slechts aangelijnd meegenomen worden op het park. 
• Ons clubhuis moet schoon worden gehouden. Competitieteams die gebruik maken van 

de accommodatie laten deze altijd opgeruimd achter. 
• Leden die getuige zijn van vernieling dienen dit te melden bij een van de bestuursleden. 
• Het bestuur neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor ontvreemde of verloren 

geraakte eigendommen van leden, introducées of andere bezoekers van het park. Ook 
kan het bestuur niet wettelijk aansprakelijk worden gesteld voor enig voorval of enige 
handeling verband houdend met haar functie als bestuur.  

• Iedereen die het park betreedt wordt geacht dit parkreglement te kennen.  
• In gevallen waar in het reglement niet voorziet, beslist het bestuur.  


