REGLEMENT VAN ORDE SPORTCENTRUM MARIAHOEVE
Artikel 1
Het reglement van orde maakt deel uit van elke baanhuurovereenkomst en is evenzeer van kracht
ten aanzien van spelers en/of bezoekers die uit hoofde van andere afspraken gebruik maken van de
faciliteiten van Sportcentrum Mariahoeve (bijvoorbeeld uit hoofde van halhuurovereenkomst,
lidmaatschap, een lidmaatschap bij een tennisvereniging of losse verhuur).
Artikel 2
Het zonder toestemming of rechten gebruik maken van de banen en/of faciliteiten van Sportcentrum
Mariahoeve is verboden. Bij overtreding van dit verbod wordt €40,-- per uur in rekening gebracht
met een minimum van een uur.
Artikel 3
Het is niet toegestaan de baan/banen aan derden door te verhuren of in gebruik te geven, dan wel
voor andere doeleinden te gebruiken dan sportbeoefening, tenzij anders overeengekomen.
Artikel 4
Iedere speler en/of bezoeker is verplicht de accommodatie in goede staat te houden. Hij/zij dient
beschadigingen (bijvoorbeeld aan banen, netpalen, gereedschappen, meubilair) meteen te melden
bij de receptie en is verplicht de door hem/haar aangerichte schade (en eventuele
schoonmaakkosten) te vergoeden.
Artikel 5
Verboden zijn al die gedragingen en handelingen, welke naar het oordeel van de directie van
Sportcentrum Mariahoeve in strijd zijn met de goede orde, hieronder vallen onder meer doch niet
uitputtend:
-

hinderlijk of onbehoorlijk gedrag

-

het maken van muziek

-

het spelen met ballen buiten de banen

-

het belopen van taluds, het beklimmen van omrasteringen

-

het verontreinigen van de banen of het bijbehorende terrein

-

elke gedraging waardoor er beschadiging zou kunnen worden toegebracht aan parkeigendom
zoals het springen of stappen over de netten.

Artikel 6
Voorts dienen spelers en/of bezoekers zich in ieder geval aan de volgende regels te houden. Het
staat de directie vrij om deze regels te wijzigen en/of aan te vullen.
-

Roken op het terrein van Sportcentrum Mariahoeve is verboden. Het is niet toegestaan
gebruik te maken van de faciliteiten onder invloed van drank, drugs of andere
geestverruimende middelen.

-

Het meebrengen van stoelen en/of krukjes voor in de tennishallen en op de squashbanen is
verboden.

-

Honden mogen geen overlast veroorzaken en dienen ten alle tijden aangelijnd te zijn.
Uitwerpselen moeten onmiddellijk worden opgeruimd.

-

Sportcentrum Mariahoeve heeft, op de gehele accommodatie, met uitsluiting van ieder
ander, het alleenrecht tot verkoop en verstrekking van dranken, etenswaren en andere
consumptieartikelen. Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van Sportcentrum
Mariahoeve etenswaren en/of dranken mee te brengen die van elders afkomstig zijn.

-

Het nuttigen van etenswaren en/of het gebruik van glaswerk in de tennishallen en op de
squashbanen is verboden. Alleen dranken met een afsluitbare sluiting zijn op binnenbanen
toegestaan.

-

Het drijven van handel op het terrein van Sportcentrum Mariahoeve (bijvoorbeeld in
sportartikelen) is verboden.

-

Kinderen die geen tennis spelen worden zonder begeleiding van ouders niet toegelaten tot
Sportcentrum Mariahoeve. Ouders die tennis spelen, mogen alleen hun eigen kinderen
meebrengen en zijn verplicht voortdurend toezicht te houden en er zorg voor te dragen dat
er geen overlast aan andere spelers en/of bezoekers ontstaat.

-

Het is verboden om een externe tennisleraar mee te nemen, ook als hij/zij gratis les geeft.

-

Het plaatsen van rijwielen buiten de daarvoor bestemde rijwielhekken of door de
medewerkers aangewezen ruimten is verboden. Motorvoertuigen moeten worden geplaatst
op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen.

-

Het gebruikmaken van rijwielen en/of andere vervoermiddelen binnen de omrastering van
het park is verboden.

-

Het betreden van de tennishallen en squashbanen is alleen toegestaan op schone
sportschoenen. Sportschoenen met zwarte en/of afgevende zolen zijn binnen verboden,
evenals schoenen waarmee op gravel is gespeeld. Het betreden van de buitentennisbanen is
alleen toegestaan op daarvoor geschikte tennisschoenen, ander schoeisel is verboden.

-

De spelers en/of bezoekers dienen gekleed te zijn in fatsoenlijke sportkleding zulks ter
beoordeling van de directie.

-

Het is verboden versieringen, speciale verlichtingen, geluidsinstallaties, reclameborden enz.
aan te brengen zonder schriftelijke toestemming van Sportcentrum Mariahoeve.

-

Kleedkamers, douches en sauna mogen niet gebruikt worden door personen die niet
daadwerkelijk in het bezit zijn van een lidmaatschap van Sportcentrum Mariahoeve. Vanaf 30
minuten voor gebruik van de sportfaciliteiten mogen de kleedkamers, sauna en douches
worden gebruikt. Onmiddellijk nadat gebruik is gemaakt van de sportfaciliteiten staan
kleedkamers, sauna en douches een half uur tot beschikking van de speler.

-

Spelers en/of bezoekers zijn verplicht telkens wanneer dit door of namens Sportcentrum
Mariahoeve nodig wordt geoordeeld medewerkers onmiddellijk de gelegenheid te geven tot
het besproeien en onderhoud van de banen.

-

Na het spelen op de buitenbanen dient de gehele baan zorgvuldig met het sleepnet te
worden gesleept. Spelers dienen de banen te hebben gesleept voor de buitenlampen worden
gedoofd.

-

Spelers en/of bezoekers dienen redelijke aanwijzingen gegeven door of namens
medewerkers van Sportcentrum Mariahoeve op te volgen.

Artikel 7
Mits voorradig, stelt Sportcentrum Mariahoeve sportschoenen ter beschikking indien spelers en/of
bezoekers niet het juiste schoeisel bezitten. Tennis-, badminton- en squashrackets kunnen gehuurd
worden. Het gebruik van deze sportartikelen is voor eigen risico. Schade aan deze artikelen wordt in
rekening gebracht.
Artikel 8
De directie behoudt zich het recht voor de openingstijden aan te passen ten behoeve van
schoonmaak, inrichting, reparatie, speciale gelegenheden, algemeen erkende feestdagen, vakanties,
toernooien, tossen, calamiteiten of andere redenen, maar zal trachten de leden en/of huurders
vooraf hiervan op de hoogte te brengen. Sportcentrum Mariahoeve is niet gehouden tot restitutie
van gelden indien er in genoemde gevallen geen of beperkt gebruik van de faciliteiten kan worden
gemaakt.
Artikel 9
De directie of andere daartoe bevoegde personen hebben het recht om spelers en/of bezoekers die
de algemene voorwaarden, dit reglement en/of de huisregels schenden, of wiens gedrag daartoe
aanleiding geeft, eventueel met behulp van de sterke arm, van het complex te verwijderen c.q. de
toegang tot het complex te ontzeggen zonder opgave van redenen.
Artikel 10
Gebruik van de accommodatie is voor eigen rekening en risico. Sportcentrum Mariahoeve en de voor
haar of in haar opdracht werkzame personen sluiten aansprakelijkheid uit voor materiële of
immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de speler en/of bezoeker. Sportcentrum
Mariahoeve is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van spelers en/of
bezoekers. De speler en/of bezoeker vrijwaart Sportcentrum Mariahoeve voor aanspraken van
derden ter zake.
Artikel 11
Voor spelers met vrijspeelkaarten (via lidmaatschap Sportcentrum Mariahoeve of lidmaatschap
tennisvereniging) geldt een afschrijfsysteem. De banen die leden kunnen bespelen hangen op het
afschrijfbord in de hal (bij de trap). Met 2 of 3 personen afschrijven betekent 45 minuten, met 4
personen kan 1 uur worden gespeeld. Indien een speler niet afgeschreven wordt kan deze speler
gewoon doorspelen. De speler moet aanwezig zijn om te kunnen afschrijven en gelijk de baan
opgaan. Dus niet afschrijven voor een half uur later (tenzij alle banen bezet zijn). Bij grote drukte kan
dubbelen verplicht worden gesteld. Ook kan de speeltijd ingekort worden. Indien er te weinig banen
beschikbaar zijn, hebben lessen voorrang op andere spelers.
Artikel 12
Een ieder die klachten heeft wordt verzocht dit rechtsreeks ter kennis van de directie te brengen.
Artikel 13
Iedere speler en/of bezoeker van Sportcentrum Mariahoeve wordt geacht bekend te zijn met dit
regelement van orde, dat op een voor een ieder toegankelijke plaats op het park is aangebracht, en
zal dit reglement respecteren en naleven. In alle gevallen waarin dit reglement of de
overeengekomen voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Sportcentrum Mariahoeve.

