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PARK- EN BAANREGLEMENT 
 Toegang tot de tennisbanen hebben behoudens toernooien en competities uitsluitend leden 

die in het bezit zijn van een geldige KNLTB-, ETC-ledenpas of een introductiepasje. 
 Reserveren van banen is verplicht en kan, middels het afhangbord in de hal of ten alle tijden via 

de Clubapp van de KNLTB. 
 Het park is geopend van maandag t/m vrijdag van 09.00 – 23.30 uur; 

op zaterdag tot zonsondergang en op zondag tot 18.00 uur. 
 Bij het verlaten van het park wordt geen lawaai gemaakt, denk aan de buren. 
 De banen zijn toegankelijk: 

o Maandag t/m vrijdag 09.00 – 22.30 uur 
o Op zaterdag van 09.00 tot zonsondergang i 
o Op zondag van 09.00 – 18.00 uur ii 
o Op 4 mei is het park vanaf 19.00 uur gesloten. 
o Op feestdagen gelden afwijkende tijden, kijk daarvoor op onze website 

 Het dragen van correcte tennisschoenen is verplicht. 
 Het is verboden om alcohol te nuttigen- en te roken op de tennisbanen. 
 Lesbanen worden aangegeven op het digitale afhangbord. 
 Speelduur: 

o 4 spelers – 45 minuten 
o 2 spelers – 30 minuten 

 Het bestuur heeft de mogelijkheid om de kunstgrasbanen 9, 10, 11 en 12 ook voor competitie-, 
toernooi of recreatiedoeleinden in te zetten. 

 De vereniging acht zich op geen enkele manier aansprakelijk voor:  
o ongevallen en/of lichamelijk letsel door leden van de vereniging en bezoekers op of 

rond de banen opgelopen; 
o ontvreemde of verloren geraakte eigendommen, alsmede eventuele beschadigingen 

van eigendommen van spelers of bezoekers. 
 Tijdens de KNLTB-competitie en de clubkampioenschappen treden leden van de CTC op als 

baancommissaris. Volgorde van recht op een baan is als volgt; 1) KNLTB wedstrijden, 2) 
trainingslessen, 3) interne toernooien 4) vrij spelen.  

 Tijdens interne clubtoernooien en het open toernooi treden leden van de toernooicommissie 
op als baancommissaris. 

 Tijdens activiteiten van de jeugdcommissie treden leden van de jeugdcommissie op als 
baancommissaris. 

 Het verrichten van werkzaamheden op eigen initiatief aan de banen is verboden. 
 Tijdens wedstrijden wordt iedereen geacht mee te werken aan het behouden van een rustige 

sfeer rond en op de banen. 
 Men is verplicht in geval van al of niet moedwillige vernieling van de banen, netpalen en/of 

netten, gereedschappen, meubilair of andere eigendommen van de tennisvereniging, aan het 
bestuur hierover mededeling te doen. 

 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, wordt een beroep gedaan op sportief gedrag 
of beslist het bestuur. 

i baanverlichting gaat niet aan, behalve bij competities en toernooien. 
ii baanverlichting gaat niet aan, behalve bij competities en toernooien. 

                                                             


