Productfiche : Tennis
Leden kunnen met lidnummer en login online reserveren via www.tennisvlanderen.be of via
‘Reserveer een terrein’ op www.spinnis.be.
In de zomer kunnen leden 2x reserveren. Indien één reservatie achter de rug is kan je opnieuw
reserveren.

Tarieven verhuur tennishal
Tijdens winterseizoen

WEEKDAGEN
9u - 17u
17u - 18u
18u - 22u
22u - 23u

LOSSE VERHUUR
LID
NIET-LID
10,00 €/u 12,00 €/u
10,00 €/u 12,00 €/u
13,00 €/u 15,00 €/u
11,00 €/u 13,00 €/u

WINTER ABONNEMENT
30 WEKEN*
LID
NIET-LID
240,00 €
300,00 €
240,00 €
300,00 €
360,00 €
420,00 €
300,00 €
360,00 €

WEEKEND
9u - 10u
10u - 13u
13u - 20u
20u -23u

13,00 €/u
13,00 €/u
10,00 €/u
10,00 €/u

360,00 €
360,00 €
240,00 €
240,00 €

15,00 €/u
15,00 €/u
12,00 €/u
12,00 €/u

420,00 €
420,00 €
300,00 €
300,00 €

*Contactpersoon voor de abonnementen is Ellen Broeckx (zie website -> Bestuur)

Tijdens het zomerseizoen
Enkel losse verhuur:
Lid: 10€/u
Niet-lid: 12€/u
Belangrijk: leden kunnen tijdens het zomerseizoen gratis tennissen in de tennishal indien alle
buitenterreinen gereserveerd zijn. Er mag dan wel niet gereserveerd worden op deze terreinen.
Indoor reserveren is altijd betalen.

Speciale tarieven
Verhuur buitenterreinen
De buitenterreinen kunnen verhuurt worden, maar uitsluitend aan groepen voor ontmoetingen, familiedag,
scholen.... . Voor deze verhuur zijn er enkele belangrijke voorwaarden
Er kunnen max. 3 terreinen gehuurd worden (1 terrein blijft steeds beschikbaar voor de leden).
TENNISSCHOENEN zijn verplicht op de gravelterreinen!
Dit moet op voorhand aangevraagd worden aan het bestuur (rechtstreeks, mail of ideeënbus)
De terreinen zijn alleen per dagdeel te huur.

Tarieven voor verhuur buitenterreinen:

Te huur per dagdeel (9u – 12u of 13u-16u)
Prijs : 40 €/dagdeel voor 2 terreinen
Prijs : 55 €/dagdeel voor 3 terreinen

Korting: 5% per actieve speler die lid is van TC Spinnis (met een maximum van 20%)

Voor andere vragen betreffende verhuur richt je je tot een bestuurslid of mail je naar
info@spinnis.be .

Extra info ivm lidgeld

•

Indien u lid wilt worden na 1 augustus gelden er aangepaste tarieven:
Lid worden tussen 1 augustus en 30 september :
Jeugd : 25€
18 tem 21jaar : 35€
+ 21jaar : 55€
Lid worden tussen 1 oktober en 15 december :
Jeugd : 20€
18 tem 21jaar : 20€
+ 21jaar : 25€

Indien u na 15 december betaald gelden de tarieven voor het volgende seizoen.

•

Het 5de, 6de,…jongste lid van het gezin betaald geen lidgeld

