REGLEMENT VAN ORDE
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Verhuurder is niet aansprakelijk voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel van of door spelers op het tennispark of
in de hal voor, tijdens of na het bespelen van de banen en uitoefening van de Gym.
Verhuurder is niet aansprakelijk voor verlies van goederen.
De tennisbanen mogen niet anders dan met tennisschoenen worden betreden. ‘Gewone’ schoenen en schoenen
met hakken is verboden. Op de binnenbanen zijn sportschoenen met zwarte zolen niet toegestaan.
Binnen de omheining van het park mag men geen gebruik maken van rijwielen of andere vervoermiddelen.
Rijwielen dienen in de fietsenstalling te staan. Zo niet, dan worden deze verwijderd.
Het is verboden tennisspelers op andere banen overlast aan te doen.
Zonder toestemming van de directie is niet toegestaan een andere (tennis/gym)-leraar dan een aangestelde
leraar te engageren of mee te nemen.
Alle handelingen en gedragingen die naar het oordeel van de directie in strijd zijn met de goede orde, zijn
verboden.
Directie neemt geen verantwoordelijkheid op zich voor ontvreemde of verloren geraakte eigendommen van
spelers of bezoekers op het park en kleedruimtes.
Het is niet toegestaan om zelf meegebrachte consumpties in de Brasserie of op terras te nuttigen.
Honden zijn toegestaan mits u deze aan de lijn houdt en de grote behoeftes opruimt.
Het is verplicht in correcte tennis-en Gym-kleding te sporten: Correct betekent: Tenniskleding en passende
sportkleding!
Zonder schriftelijke toestemming van de directie is het verboden reclame te maken voor of handel te drijven in
nieuwe of gebruikte sportartikelen.
In geval van al dan niet moedwillige vernieling van banen, gym-apparatuur, gereedschap, meubilair of andere
eigendommen van het park, dient men direct de directie mededeling te doen. De werkelijk geleden schade dient
vergoed te worden.
De directie heeft het recht een ieder, die zich niet aan het reglement van orde houdt, eventueel met hulp
anderszins, de toegang tot het park te ontzeggen, al dan niet tijdelijk.
De directie of haar gemachtigde heeft het recht om huurders/spelers/sporters en zijn introducé(s) het gebruik van
de baan te verbieden, wanneer deze ten gevolge der weergesteldheid daarvoor naar het oordeel van de directie
of haar gemachtigde, niet geschikt is.
Tijdens de speeltijden dient het clubhuis tot normale verpozing der sporters. Buiten de speeltijden mag in het
clubhuis slechts met toestemming van de directie muziek worden gemaakt, versieringen (brandvertragend),
speciale verlichting, geluidsinstallatie, enz. worden aangebracht.
Het reglement van orde maakt deel uit van elke baanhuurovereenkomst op Sportpark Blijdorp en is ook van
kracht op alle soorten lidmaatschappen van Sportpark Blijdorp (tennis, Gym, anders) en leden van TC AeolusOledo alsook voor alle losse verhuur-leden en vaste baanhuurders.
Het is ten strengste verboden op de baan en in de hal te roken, glaswerk mee te nemen en de banen/ondergrond
te verontreinigen met kauwgum, snoeppapier, petflessen.
De directie of haar personeel heeft te allen tijde het recht het tennisspel te doen stoppen voor het sproeien of
onderhoud van de banen.
De huurder is niet bevoegd de door hem in huur verkregen baan aan derden te verhuren of in gebruik te geven.
Men wordt geacht na het spelen op de Gravelbanen en de Smash Courtbanen, de baan te slepen en de
schoenen te reinigen.
Zonder toestemming van directie of gemachtigde mogen kinderen niet spelen op buiten- en binnenbanen.
Kinderen mogen niet verblijven/spelen in de ruimte van de Gym; zij moeten wachten in de daarvoor bestemde
wachtruimte of kantine waarvoor ouders/verzorgers zelf verantwoordelijk zijn voor de zorg.
Het spelen van kinderen op de klimrekken, paden en terras is zuiver en alleen de verantwoordelijkheid van de
ouders/verzorgenden.
Ieder die het aangaat wordt geacht bekend te zijn met dit regelement van orde dat op een voor ieder
toegankelijke plaats op het tennispark is aangebracht.

Directie Sportpark Blijdorp
Bij reclamatie: 010 465 4977

