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Algemeen
Reglement
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•

•

Je bent pas lid na het betalen van het verschuldigde lidgeld.
Elke Abonnee mag een gastspeler uitnodigen.
De reservatie van terreinen kan enkel via het online reservatiesysteem. De
reservatie van terreinen is steeds verplicht.
Je eindigt tijdig zodat het terrein speelklaar is op het volgende speeluur.
Spelers en trainers dienen de aanwijzingen van het bestuur, baruitbaters en
terreinverzorgers op te volgen wat het gebruik van en de orde op de terreinen
betreft. Als één of meerdere terreinen gereserveerd zijn voor onderhoud, dan
mag er in geen geval op gespeeld worden, ook al lijkt het terrein bespeelbaar.
Het bestuur en terreinverzorgers zijn bevoegd om in bepaalde omstandigheden
één of meerdere terreinen onbespeelbaar te verklaren.
Elke speler is persoonlijk aansprakelijk voor alle door hem/haar toegebrachte
schade aan de infrastructuur van de club. Beschadigingen moeten onmiddellijk
gemeld worden aan het bestuur. Dit kan door een contactformulier in te vullen
via de website.
Blessures of ongevallen opgelopen tijdens het seizoen geven nooit recht op
terugbetaling van het betaalde lidgeld of lesgeld. Afhankelijk van de duur en
ernst van de blessure kan er een compensatie worden toegepast. Dat kan onder
de vorm van gratis tennislessen of een korting op het volgende lidmaatschap.
Dit wordt geval per geval bekeken door het bestuur.
Tenniskledij en tennisschoenen met vlakke zool zijn verplicht.
Alle persoonlijke gegevens meegedeeld aan Tennis en Padel Lummen zullen
vertrouwelijk behandeld worden. De club zal deze wel intern gebruiken om te
communiceren met alle leden of leden met elkaar in contact te laten brengen.
Indien u dit niet wenst kunt u dit schriftelijk melden.
Tennis en Padel Lummen is niet verantwoordelijk voor ongevallen, schade of
diefstal. Waardevolle voorwerpen worden niet onbeheerd achtergelaten in de
kleedkamers. Leden en occasionele bezoekers, die schade veroorzaken, worden
daarvoor vervolgd. Ouders blijven verantwoordelijk voor hun kinderen, al dan
niet vergezeld.
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•
•

We verwachten van alle leden en bezoekers een verantwoordelijk gedrag ten
opzichte van milieu en natuur, en een respectvol gedrag tegenover elkaar.
Wanneer het uur na jouw reservatie vrij is, kan je langer spelen. Die extra tijd
moet natuurlijk ook betaald worden door een reservatie te registreren via de
gebruikelijke manier en tarieven zoals hierboven beschreven.
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Outdoor tennisterreinen
Reglement
•
•

De Outdoor tennisterreinen zijn uitsluitend toegankelijk voor de leden en
gastspelers van Tennis en Padel Lummen.
Na elk uur het gravelterrein vegen en bij droog weer sproeien. (zie ook
‘terreintips’ )
Tips gebruik Outdoor tennisterreinen
Iedereen wenst te spelen in de best mogelijke omstandigheden. Daarom deze
praktische tips waarmee we elkaar helpen.

•

•
•

•

•
•

Wanneer is een gravelterrein niet bespeelbaar?
1. Als er waterplassen op staan
2. Als er een vochtige film te zien is op het gravelterrein
3. Als men op het gravelterrein afdrukken van de schoenen nalaat
Bij droog en zonnig weer sproeien we het gravelterrein voor en na het spelen.
Waarom moet ik sproeien?
1. Op een droog gravelterrein heeft men meer kans om uit te glijden met
blessures tot gevolg
2. Een vochtig gravelterrein speelt comfortabeler, bovendien blijft de structuur
van de baan beter behouden
3. Bij wind waait de droge gravel weg
Hoe moet ik het gravelterrein vegen?
1. Je sleept het sleepnet cirkelgewijs van buiten naar binnen tot tegen de draad
achteraan het terrein. De gravel blijft zo beter op het terrein wat bevorderlijk is
voor de structuur en de waterdoorlatendheid en dus de speelkwaliteit
2. Hang de sleepnetten terug op aan de voorziene haken
Tennisschoenen zijn verplicht!! Andere sportschoenen, ook loopschoenen, zijn
absoluut verboden en beschadigen het terrein.
Merk je een defect op? Is er een lijn los? Een gat in het net? Iets mis met een
sleepnet, is er een sproeier die niet goed functioneert enz., meld het aan het
bestuur of aan de baruitbaters. Het is in ieders belang dat de club zo snel
mogelijk op de hoogte is.
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Indoor tennisterreinen
Reglement
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Leden, gastspelers en spelers via losse verhuur kunnen gebruik maken van de
terreinen in de tennishal.
Tijdens het zomerseizoen moet je reserveren en betalen, via online betaling of
via je saldo per keer je wil spelen.
Tijdens het winterseizoen (oktober t.e.m. maart) kan je kiezen uit 2
mogelijkheden mbt de tennishal:
• een winterabonnement nemen waarbij uw uur wordt vastgelegd voor het
hele winterseizoen
• reserveren en betalen, via online betaling of via je saldo, per keer je wil
spelen
Gereserveerde uren, die niet tijdig worden afgemeld (1,5 uur voor aanvang),
worden automatisch aangerekend.
Volgende voorrangsregels gelden voor het gebruik van de indoorterreinen
tijdens het zomerseizoen:
1. Interclub
2. Open tornooi Tennis en Padel Lummen
3. Clubkampioenschap
4. Clublessen
5. Tornooi andere club
6. Reservaties leden
7. Reservaties niet-leden
De niet-gespeelde winterabonnement uren worden niet terugbetaald.
Je start steeds op het voorziene uur zonder de anderen te hinderen (er wordt
niet vroeger begonnen of later geëindigd).
Winterabonnementen kunnen op het einde van het winterseizoen niet worden
doorgegeven aan anderen.
Je probeert de accommodatie zo proper mogelijk te houden. Wisselen van
schoeisel alvorens het terrein te betreden is verplicht. Wie niet van schoeisel
wisselt kan toegang tot de hal worden geweigerd en het winterabonnement kan
worden ingetrokken.
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•
•

Gelieve jullie afval bij het verlaten van de hal in de vuilbakken te deponeren.
Elke inbreuk op deze reglementen kan door het bestuur gesanctioneerd worden
door het verwijderen uit de hal zonder terugbetaling van de
winterabonnementskosten.
Tips gebruik indoor terreinen

•
•
•
•

Speel enkel met propere tennisschoenen. Wisselen van schoenen gebeurt in de
kleedkamer of in de cafetaria.
Eten, glas, blikjes en fruit zijn verboden.
Supporters en niet-spelers zijn eveneens niet toegelaten.
Elektriciteit en gas kosten geld, heel wat geld. Doof de lichten in de hal op velden
die niet in gebruik zijn en draai de knop van de verwarming in de kleedkamers
ook al eens dicht.
Met een beetje discipline en wat goede wil, komen we al een heel eind weg.
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