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ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting Tennishal Barneveld . 
 
Artikel  A  : Begrippen 
De Stichting Tennishal Barneveld – STB , gevestigd in de Gemeente Barneveld , ingeschreven 
in het handelsregister van de kamer van koophandel nr. 410525331. 
Het bestuur : het bestuur van de Stichting. 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke mondelinge of schriftelijke 
overeenkomst. 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Stichting. 
 
Artikel B :  Doel Stichting 
De stichting heeft het doel de bevordering van de indoor tennissport in de  
gemeente Barneveld, zowel op wedstrijd niveau als op recreatief niveau. 
 
Artikel C : Persoonsgegevens 
De Stichting zal de regels van het AVG – Algemene Verordening gegevensbescherming – 
respecteren. 
 
Bepalingen 
 
Artikel 1 - Definities 
In  de volgende bepalingen dient te worden verstaan onder: 
a. "huurder": elke persoon of groep van personen, voor wie een gereserveerd tijdvak voor het 
gebruik van een of meer tennisbanen is vastgesteld; 
b. "exploitant": “Stichting Tennishal Barneveld (STB)”,  
c. "accommodatie": de tennisaccommodatie met de bijbehorende kleedruimten, douches en 
toiletten, die door de LTC Barneveld ter beschikking worden gesteld. 
 
Artikel 2  Huurovereenkomst 
De huurovereenkomst geldt tussen exploitant en de huurder. De huurder moet alle 
medehuurders van deze algemene voorwaarden in kennis stellen. De huurder is te allen tijde 
verantwoordelijk voor een correct gedrag en voor de naleving van de huurvoorwaarden, dus 
ook door degenen die met de huurder of namens de huurder gebruik maken van het speelrecht 
in de tennishal. 
 
Artikel 3 – Kennis van deze overeenkomst 
Door ondertekening van inschrijfformulieren, contracten e.d. betreffende de baanhuur bij de 
accommodatie, geeft u aan deze algemene voorwaarden gelezen te hebben, en erkent u op de 
hoogte te zijn van deze voorwaarden. Deze voorwaarden staan tevens op de website van de 
LTCB onder verwijzing naar de STB. 
 
Artikel 4 – gebruik accommodatie  
Exploitant verhuurt aan huurder die in huur aanneemt het recht om iedere week (bv) gebruik te 
maken van de accommodatie, te weten op uur en dag zoals in contract overeengekomen en/of 
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als eenmalige “losse baan”. Tevens geldt dat: 
* Het wintertennisseizoen loopt van de tweede maandag in september, tot de derde vrijdag in 
april. 
* Tijdens de laatste twee weken van het jaar, als het Oud en Nieuw tennistoernooi wordt 
gehouden, zijn er voor u als huurder geen banen beschikbaar in de avonduren. Overdag kan in 
overleg met de wedstrijdleiding ad hoc baanhuur plaats vinden. 
* In het geval de baan niet wordt gebruikt na afloop van de door u gehuurde tijd is het niet 
toegestaan langer van de baan gebruik te maken. Bij langer gebruik is zaalhuur verschuldigd. 
 
Artikel 5 – Betalingen  
Voor het winterseizoen  moet het contractuele huurbedrag uiterlijk op 1 september zijn voldaan. 
De huurder is er verantwoordelijk voor om het verschuldigde bedrag in één keer te betalen 
(minus het borgbedrag). Indien het volledige huurbedrag niet binnen de betalingstermijn is 
voldaan, is de exploitant gerechtigd de baan of banen aan een ander te verhuren zonder 
compensatie van de huurprijs. Verrekeningen zijn niet toegestaan, tenzij door beide partijen 
overeengekomen. Alle betalingen dienen te zijn voldaan, voor aanvang van de huurtijd. 
 
Artikel 6  - Restitutie  
De Stichting behoudt zich ten alle tijden het recht voor wegens bijzondere omstandigheden, in 
geval van overmacht de vermelde huur dagen en tijden te wijzigen, dan wel geen doorgang kan 
of mag vinden. Er zal dan in beginsel geen restitutie van betalingen en of inschrijfgelden en of 
andere betalingen aan de huurder plaatsvinden. In deze gevallen kan de huurder geen 
aanspraak maken op vergoeding van de eventueel daardoor gemaakte kosten en 
huurpenningen, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. 
 
Artikel 7 - Ontbinding 
Bij niet–prompte voldoening van de betaling van de huurprijs op de overeengekomen datum of 
niet nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst zal de overeenkomst automatisch 
ontbonden zijn, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, 
onverminderd het recht van exploitant om nakoming te vragen. In elk van beide gevallen is de 
huurder verplicht tot vergoeding van kosten, schade en interesten. Deze vergoeding bedraagt 
minimaal het bedrag van de overeengekomen betaling. 
 
Artikel 8 – Wijziging van banen 
Exploitant behoudt zich het recht voor om tijdens de verhuurperiode de toewijzing van de 
tennisbaan te wijzigen. In geval van bijzondere gelegenheden, zoals bv toernooi, reparaties, 
overmacht,  zulks ter beoordeling van exploitant, is huurder gehouden gehuurde tennisbanen 
op een tijdig gedaan verzoek van exploitant ter beschikking te stellen, de huurder zal dan een 
alternatieve tijd ontvangen  om op een ander tijdstip te spelen. 
 
Artikel 9 ; Ziekte of blessure  
In geval van ziekte of blessure is er geen grond tot beëindiging en/of restitutie van de baanhuur. 
 
Artikel 10 : Ingebrekestelling  
Indien de huurder in strijd handelt met de algemene voorwaarden is de exploitant gerechtigd de 
overeenkomst te ontbinden zonder dat een ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst is 
vereist. Een beroep op terugbetaling van de huursom is niet mogelijk. 
 
Artikel 11 : Tijdstippen 
De gehuurde tennisbaan kan pas worden betreden op de overeengekomen tijd en dient direct 
te worden verlaten aan het eind van de huurtijd. Aan een huurder die doorspeelt op een baan 
waar hij/zij geen recht op heeft, zal hiervoor het geldende tarief in rekening worden gebracht. 
En dient dan direct afgerekend te worden. 
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Artikel 12 - Trainingen 
Het is zonder uitdrukkelijke toestemming van de exploitant verboden om op de gehuurde baan 
tennistrainingen / lessen te geven of te ontvangen. 
 
Artikel 13 ;  Bespelen banen 
Het bespelen van een tennisbaan door meer dan 4 personen tegelijk is zonder toestemming 
van exploitant niet toegestaan. 
 
Artikel 14 : Schoeisel 
De banen mogen alleen worden betreden met het juiste schoeisel. Het spelen op schoenen die 
niet schoon zijn, donkere zolen hebben, of strepen op het tapijt achterlaten en waarmee op 
straat is gelopen, is niet toegestaan. Kosten voor het schoonmaken  wordt onder haar aandacht 
gebracht. Het wisselen van kleding en of schoenen dient alleen in de daarvoor ingerichte 
kleedkamers te geschieden. Het naar binnenlopen van buitenschoen naar en op de 
binnenbanen is uitdrukkelijk verboden. 
 
Artikel 15 : Jongeren 
Jongeren onder de 12 jaar mogen uitsluitend van de tennishal gebruik maken onder begeleiding 
van een tennistrainer of een volwassene. 
 
Artikel 16 : Dieren 
Dieren worden niet toegelaten in de tennishal. 
 
Artikel 17 ; Rookverbod 
Voor alle ruimtes binnen het tenniscomplex geldt een rookverbod. 
 
Artikel 18 : Etenswaar en drank 
Het is niet toegestaan om in de tennishal consumpties en of maaltijden te gebruiken, alleen 
water of een sportdrank en energieversterkers, zoals bv Dextro zijn tijdens het spel toegestaan. 
 
Artikel 19 : Aanwijzingen 
Aanwijzingen van medewerkers of bestuursleden van de exploitant over het gebruik van de 
baan, de tennishal en overige voorzieningen moeten stipt worden opgevolgd. 
 
Artikel 20 : beschadigingen 
Huurder en zijn eventuele medehuurders zijn verplicht de accommodatie in goede staat te 
houden. Alle beschadigingen, die tijdens het gebruik ontstaan, moeten onmiddellijk worden 
gemeld aan de exploitant. 
 
Artikel 21 : Gedragingen 
De exploitant heeft het recht om een ieder, die op enigerlei wijze de goede orde verstoort, zich 
niet op gepaste wijze gedraagt of handelt in strijd met deze voorwaarden, uit de tennishal te 
doen verwijderen en zo nodig de toegang tot de tennishal  te ontzeggen. 
 
Artikel 22 : Aansprakelijkheid 
Deelname geschiedt op eigen risico. De huurder is aansprakelijk voor schade, die door 
hem/haar en/of medehuurders is toegebracht aan de eigendommen van exploitant. De 
exploitant is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de huurder mocht 
lijden als gevolg van de deelname. Tenzij deze schade direct het gevolg is van de exploitant toe 
te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige 
schadesoorten zoals mogelijke schadesoorten als gevolg van letsel of overlijden. De exploitant 
is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen loonkosten en 
ziektekosten, gederfde winst, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan.  Mogelijke 
vergoeding van de exploitant blijft beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de 
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exploitant ter zake van die de schade uitkeert. Deze aansprakelijkheid zal schriftelijk kenbaar 
gemaakt worden aan de huurder. 
 
Artikel 23 :     Geschillen 
Op deze overeenkomst en alle rechtsbetrekkingen die tussen de exploitant en de huurder 
anderzijds mochten ontstaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In geval van een 
geschil, voorvloeiend uit deze overeenkomst of uit daaruit voorvloeiende rechtsbetrekkingen, 
zullen partijen allereerst in overleg treden teneinde dit geschil langs minnelijke wege te 
beëindigen. Indien beide partijen daar niet in slagen, zal een geschil exclusief worden beslecht 
door de bevoegde rechter in de regio van de vestigingsplaats van de Stichting. 
 
Artikel 24 : Vrijwaring 
Huurder vrijwaart exploitant voor aanspraken van derden ten gevolge van door huurder aan 
dezen toegebrachte schade. 
 
Artikel 25 : Verantwoordelijkheid 
De exploitant is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen tijdens of door het sporten 
ontstaan en voor de mogelijk daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal, verlies of 
beschadiging van persoonlijke eigendommen van bezoekers van de tennishal en de overige 
voorzieningen. 
 
Artikel 26 : Sluiting 
De exploitant behoudt zich het recht voor de tennishal te benutten voor het organiseren van 
toernooien en de tennishal geheel of gedeeltelijk te sluiten op feestdagen. De huurder zal 
hiervan tijdig schriftelijk op de hoogte worden gesteld.  
 
Artikel 27 : Overmacht 
Niet speelbare uren, indien bepaalde omstandigheden zoals reparatie, schade of overmacht 
daartoe noodzaken, geven geen recht op compensatie van de huursom. Deze uren kunnen op 
andere tijdstippen en in overleg met de baanbeheerder worden ingehaald. Huurder zal van 
deze sluiting zo mogelijk tevoren in kennis worden gesteld.  Tenzij anders schriftelijk wordt 
overeengekomen. 
 
Artikel 29 : Zondagen 
Op zondag is de tennishal alleen geopend voor speciale, tijdig aangevraagde, evenementen, 
zoals familiedagen, tenniscafé of uitwisselingen. 
 
 
Algemene Voorwaarden van kracht geworden op 1 september 2020   
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