Reglement gebruik van ballonhal
LTC ’s-Gravenzande 2021-2022
Artikel 1
De ballonhal wordt verhuurd door LTC 's-Gravenzande (verhuurder) aan leden en nietleden (gebruikers).
Artikel 2
Gebruik van banen in de ballonhal is alleen toegestaan als reservering is bevestigd en
betaling is voldaan. Bij niet-tijdige betaling wordt gebruiker niet op de banen toegelaten.
Artikel 3
Een overzicht van beschikbare banen en tijdstippen, wijze van reserveren en kosten
worden gecommuniceerd via www.ltc-sgravenzande.nl.
Artikel 4
Voor huurders gelden te allen tijde het Reglement gebruik ballonhal én het Baan- en
parkreglement zoals vermeld op www.ltc-sgravenzande.nl. Daaronder valt ook het op
correcte wijze vegen en tijdig verlaten van de gehuurde banen.
Artikel 5
De hal is in het winterseizoen 2021-2022 beschikbaar van 16 oktober 2021 t/m 1 april
2022. Op 24 december vanaf 15.30 uur, 1e en 2e Kerstdag, 31 december vanaf 15.30
uur en Nieuwjaarsdag is de hal gesloten.
Artikel 6
Tijdens de openingstijden van de ballonhal zijn de kleedlokalen en toiletten in het
tennispaviljoen beschikbaar.
Artikel 7
Wanneer de ballonhal om veiligheidsredenen (harde storm) moet worden gesloten, kan indien er ruimte is - de speeltijd in overleg met de verhuurder op een ander tijdstip
worden ingehaald.
Artikel 9
Alle aanwijzingen van of namens de beheerder c.q. verhuurder moeten worden
opgevolgd.
Artikel 10
De gebruiker is aansprakelijk voor alle schaden, hoe ook genaamd en hoe ook
veroorzaakt, welke direct of indirect verband houden met het gebruik van de ballonhal.
Artikel 11
De verhuurder heeft het recht om incidenteel gedurende een of meerdere uren over
gereserveerde banen te beschikken, mits deze hiervan tenminste twee weken tevoren
schriftelijk kennis heeft gegeven aan en overlegd met de gebruiker. De gebruiker zal
voor deze niet-beschikbare uren gecompenseerd worden door middel van een
alternatieve tijd.
Artikel 12
De verhuurder behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen c.q. aan te
vullen indien zulks in het belang van de goede gang van zaken in de ballonhal
noodzakelijk is.
Artikel 13
In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de verhuurder.
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