
Stichting Victoria Tennishal 
 
 
 

Voorwaarden baanhuur 2020 - 2021 
 

Artikel 1 
Door het ondertekenen en inzenden van het inschrijfformulier geeft Huurder te kennen één of meerdere 
binnenbanen te willen huren van de Stichting Victoria Tennishal. 
 
Artikel 2 
Na ontvangst van het getekende inschrijfformulier geeft de Stichting Victoria Tennishal aan huurder een optie op de 
aangegeven, gewenste tijd, geldig tot 20 augustus van het betreffende jaar. Indien er op de gewenste tijd geen 
banen beschikbaar blijken te zijn, deelt Stichting Victoria Tennishal dit mede aan Huurder. De Stichting zal zich in 
dat geval inspannen om een andere geschikte tijd aan Huurder aan te bieden.  
  
Artikel 3 
Huurder kan de verstrekte optie tot 15 augustus kosteloos annuleren. Bij annulering na genoemde datum maar 
voor 1 september zullen annuleringskosten á € 75 in rekening worden gebracht, tenzij de gereserveerde tijd 
omgezet wordt naar een andere (beschikbare) tijd. Bij annulering na 1 september zal 50% van de contractprijs in 
rekening worden gebracht. Bij het wisselen van een tijd tijdens de contractperiode zullen de baanuren pro rata 
berekend worden, waarbij een eenmalige administratie post van € 30 in rekening wordt gebracht. 
 
Artikel 4 
Het totale factuurbedrag dient uiterlijk 1 september 2020  te zijn voldaan op het rekeningnummer van Stichting 
Victoria Tennishal. 
 
Artikel 5 
Het huurcontract wordt aangegaan voor een periode van 30 weken. Stichting Victoria Tennishal heeft het recht om 
maximaal 5x per seizoen de contractperiode te onderbreken t.b.v. toernooien en/of evenementen. Huurder zal 
voor deze niet beschikbare uren gecompenseerd worden door middel van een alternatieve tijd, dan wel restitutie 
van de huurpenningen voor de betreffende baanhuur. In geval van evenementen kan de contractant gevraagd 
worden van baan te wijzigen zodat hij/zij zo weinig mogelijk hinder heeft van het evenement. In geval van 
overmacht is er geen sprake van compensatie. 
 
Artikel 6 
Stichting Victoria Tennishal verplicht zich om minimaal 4 weken van tevoren een toernooi of evenement aan 
Huurder kenbaar te maken. 
 
Artikel 7 
Stichting Victoria Tennishal wijst er met nadruk op dat Huurder verantwoordelijk is voor zijn/haar gezondheid. 
Huurder kan tennissen / sporten / huren als deze in goede gezondheid verkeert.  Het is ook de verantwoording van 
Huurder om te zorgen voor goed materiaal, waaronder goede en schone tennisschoenen (géén zwarte zolen en/of 
jogging schoenen). 
 
Artikel 8 
Stichting Victoria Tennishal sluit elke aansprakelijkheid uit voor persoonlijke ongevallen en daardoor ontstane 
schade, alsmede voor diefstal of beschadigingen aan goederen van huurder, medespeler(s) en/of bezoeker(s). 
 
Artikel 9 
Per gehuurde baan moet minimaal één speler lid zijn van TV Victoria om in aanmerking te komen voor de korting 
van 5% voor Victoria leden. Op het inschrijfformulier moet in dat geval het lidmaatschapsnummer van TV Victoria 
worden vermeld. 
 
 



 


