
Gebruik van de accommodatie is enkel toegestaan aan (gast)leden en uurkaarthouders van

LTV Con Forza. Het betreden van de tennisbanen is enkel toegestaan op tennisschoenen

zonder noppen.

De (gast)leden of uurkaarthouders zijn verplicht alvorens de banen te betreden, hun ledenpas

of uurkaart op het daartoe bestemde bord te hangen. Bij het niet nakomen kan men geen

aanspraak maken op het gebruik van de banen.

De speeltijd bedraagt max. 60 minuten (inclusief vegen).

Het reserveren van de baan is toegestaan mits de kaarteigenaar bij de baan aanwezig blijft.

Na het spelen is men verplicht de banen te vegen met de daarvoor bestemde sleepnetten.

Tijdens de door LTV Con Forza georganiseerde evenementen, officiële KNLTB competities en

toernooien zijn de tennisbanen niet beschikbaar voor vrij gebruik.

Dinsdagmorgen baan I gereserveerd voor seniorentennis.

Dinsdagmiddag en -avond baan I en II gereserveerd voor tennisles

Donderdagavond baan I, II en III gereserveerd voor de toss (hieraan kunnen ook

introducés deelnemen):

van 19:00 TM 20:00 junioren (basisschool)

vanaf 19:00 senioren en junioren (middelbare school)

De dalurenregeling van de West-Zeeuws-Vlaamse tennisverenigingen geldt van maandag

t/m vrijdag van 9:00 tot 18:00, buiten de vakantieperiode. Baan 3 wordt beschikbaar gesteld

voor de dalurenregeling.

Baan 3 wordt beschikbaar gesteld voor spelen met introducé(s). (Gast)leden kunnen

introducé(s) uitnodigen à € 5 per uur.

Niet-leden van Con Forza kunnen tot 18:00 een baan huren à € 12,50 per uur.

Bij spelen zonder geldige uurkaart dient men een boete te betalen van € 10 + uurkaart

 

Bij het betreden van de tennisbaan zonder geldige kaart, maakt u zich schuldig aan art.

461 van het Wetboek van Strafrecht.

Lichtreglement. Wees zuinig met energie! Doe alleen de lichten aan voor die banen waarvoor

dat noodzakelijk is. Om 23:00 dient de verlichting uit te zijn.

LTV Con Forza kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van

eigendommen of enige andere materiële of immateriële schade.

Wanneer aan bovengenoemde regels niet wordt voldaan, vervallen de rechten tot spelen.

Ieder (gast)lid van Con Forza is gerechtigd om toe te zien op naleving van dit

baanreglement.

Baanreglement

http://www.con-forza.nl/informatie/dalurenregeling/

