
HUURVOORWAARDEN INDOORHAL REO TE RODEN
 
1.       Inzake de huur en verhuur bestaat er slechts een rechtstreekse verhouding tussen de tennisvereniging REO en de hoofdhuurder. Deze huurvoorwaarden gelden echter

onverkort ook voor de medegebruikers (i.c. de personen die als medespelers op het aanvraagformulier voor de huur vermeld zijn).
 
2.       De hoofdhuurder, en tenminste de helft van de medegebruikers, dient lid te zijn van de tennisvereniging REO. Dit geldt niet voor deelneemsters en deelnemers aan de

clubcompetities in de winter (en ook niet bij verhuur voor bijzondere gelegenheid).
 

3.       Wanneer er verhuurbare uren ‘overblijven’ waarvoor onder de leden van REO geen belangstelling bestaat, kan besloten worden deze uren aan niet-leden te verhuren.
De huurprijs wordt in deze gevallen verhoogd met een opslag van € 15,--.

 
4.       De banen worden in principe per uur verhuurd voor het gehele winterseizoen. Jaarlijks wordt in mei bekend gemaakt wanneer de huurperiode begint en eindigt,

alsmede welke dagen of weken wegens het houden van een toernooi zijn uitgezonderd van de huurperiode.
 
5.       REO garandeert dat de banen gedurende 24 weken voor de huurders beschikbaar zijn. De huursom moet voor de aanvang van de huurperiode worden voldaan en

wordt in principe d.m.v. automatisch incasso geïnd.
 

6.       Een aanvraag voor de verhuur van een uur is bindend vanaf het moment dat de aanvraag is toegewezen. Wil de huurder daarna nog annuleren dan vindt alleen
restitutie plaats indien een nieuwe huurder voor het betreffende uur is gevonden, zulks onder aftrek van € 10,-- administratiekosten.

 
7.       Verwarming, verlichting, ventilatie of andere apparatuur mag uitsluitend worden bediend door daarvoor aangewezen personen. Eventuele schade als gevolg van

ongeoorloofd handelen zal op de huurder worden verhaald.
 
8.       Huurder mag de banen uitsluitend gebruiken voor tennissen. Het is individuele huurders niet toegestaan om structureel een gehuurde baan te gebruiken voor lessen of

trainingen verzorgd door een (externe) trainer.
 

9.       Er mag alleen met profielloos, schoon en niet afgevend schoeisel worden getennist en het is niet toegestaan met schoeisel waarmee buiten is gelopen de hal te
betreden. Ballen die op gravelbanen zijn gebruikt mogen in de hal niet worden gebruikt. Verder is het nuttigen van etenswaren en dranken in de hal niet toegestaan, met
uitzondering van drinkwater uit bidons.

 
10.   Het bestuur van REO, alsmede de door hen aangewezen personen, hebben het recht personen die zich niet aan voornoemde regels houden het gebruik van de baan

op dat moment te ontzeggen. Bij herhaalde overtreding kan deze persoon de toegang tot de hal worden ontzegd, zonder recht op restitutie van betaalde huur.
 
11.   Na afloop moeten de banen en de in de hal aanwezige uitrusting in goede staat worden achtergelaten en dienen alle persoonlijke bezittingen te worden meegenomen.

Voor eventuele schade door verlies of anderszins is REO niet aansprakelijk.
 
12.   De tennisvereniging REO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiende uit gebeurtenissen welke ontstaan zonder dat REO daaraan grove schuld

heeft of ernstig nalatig is gebleken en welke afbreuk doen aan het genot van het gehuurde voor huurder.
 

13.   De hoofdhuurder heeft de verplichting zijn medespelers op de hoogte te stellen van dit reglement en is er verantwoordelijk voor dat dit wordt nageleefd.
 

14.   Indien een huurder zijn verplichtingen niet nakomt is REO gerechtigd aan huurder alsmede eventuele medegebruikers de toegang tot de hal te ontzeggen, zonder
restitutie van betaalde huur.

 
 
Aanvullende voorwaarden m.b.t. verhuur voor bijzondere gelegenheden



 
a.       De indoorhal kan samen met de kantine worden gehuurd voor bijzondere gelegenheden, mits sprake is van een tennisactiviteit.
          Dergelijke huur is mogelijk in de periode oktober / maart op zaterdagavond van 18:30 tot 24:00 uur, waarbij:

o        de hal met 3 banen vanaf 18:30 uur exclusief beschikbaar is en
o        de kantine en overige accommodatie vanaf 19:30 uur.

 
b.              Bij de verhuur voor bijzondere gelegenheden zijn de huurvoorwaarden 1, 7, 9, 11, 12, 13 en 14 van toepassing.

 
c.              Met betrekking tot eten en drinken geldt het volgende:

o        Het is niet toegestaan zelf drinken mee te nemen
o        Koude hapjes (eventueel in buffetvorm), chips, pinda’s, etc. mogen zelf worden meegebracht
o        Frituren is toegestaan, echter alleen de producten van de vereniging
 

d.              Barbezetting:
o        Indien de hal wordt gehuurd door niet-REO-leden, wordt door REO barbediening geregeld. Hiervoor wordt een vooraf vastgestelde vergoeding in rekening

gebracht.
o        Indien de hal wordt gehuurd door REO-leden kunnen zij de barbezetting zelf verzorgen. Vooraf kan worden overeengekomen dat de barbediening tegen

vergoeding door REO wordt geregeld.
o        De barbezetting duurt tot 24:00 uur; de laatste ronde is uiterlijk 23:45 uur. 
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