
Baan reglement  

                      Tennisschool Patrick Nooijens 

Alle leden zijn verplicht zich aan het onderstaand reglement te houden. 

1. Algemeen 

1.1 Dit baanreglement is geldig van 01.01.2011 tot 01.01.2012 en wordt jaarlijks stilzwijgend 

verlengd; 

1.2 Alle spelers worden geacht zorg te dragen voor de baan en op een juiste wijze om te gaan met 

het materiaal op en om de baan ( en met elkaar) 

1.3 De tennisbaan mag alleen betreed of bespeeld worden met sportkleding en tennisschoenen 

zonder (afgevende ) zwarte zolen; 

1.4 Grof en/of incorrect taalgebruik of gedrag wordt niet getolereerd; 

1.5 De spelers die ’s avonds als laatste van de baan afkomen doen het licht uit; 

1.6 Er mag niet in of over de netten gehangen of gesprongen worden; 

1.7 Afval hoort in de daarvoor bestemde bakken. 

 

2. Bespeelbaarheid van de tennisbaan 

2.1 Het tennisseizoen loopt van 1 januari tot 1 januari. Afhankelijk van de weersgesteldheid kunnen 

de kunstgrasbaan het gehele jaar worden bespeeld. Tennisschool Patrick Nooijens behoudt zich 

het recht voor, zonder kennisgeving vooraf, de baan te sluiten voor publiek, wanneer de 

weersomstandigheden dit vereisen; 

2.2 Er mag NIET getennist worden; 

2.3 Bij vorst na een dooiperiode. Het gevormde ijs beschadigt de grasmat; 

2.4 Bij sneeuwval. Sneeuw mag niet worden weggeveegd. Hierdoor worden de baan beschadigd; 

2.5 Als de tennisbaan blank staat. Ook water mag niet van de baan geveegd worden. 

2.6 Er mag wel getennist worden bij droge vorst. 

3. Bevoegdheid Tennisschool Patrick Nooijens 

3.1 Tennisschol Patrick Nooijens is bevoegd afwijkingen op dit baanreglement toe te staan. 

Overtreding van dit reglement kan leiden tot het ontzeggen van de toegang tot de baan op dat 

moment of tot schorsing of beëindiging van het lidmaatschap en men krijgt dan geen restitutie 

van het cursusgeld. 

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, is een besluit van Tennisschool Patrick Nooijens 

bindend. 

 

 

 

 


