HEALTH & SPORTS CLUB AALSMEER SQUASH
Health & Sports Club Aalsmeer beschikt over 3 squashbanen. Squash staat al vele
jaren bekend als een intensieve en dynamische racketsport. Vele mensen kiezen
daarom voor deze manier van gezond bewegen en ontspannen.
Hopelijk mogen wij u binnenkort ook verwelkomen.
SQUASHABONNEMENTEN
Een inschrijving van een squashabonnement geldt voor ONBEPAALDE TIJD. Het
abonnement wordt steeds automatisch gecontinueerd voor eenzelfde looptijd. Het
abonnement kan, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand,
SCHRIFTELIJK of d.m.v. de AFMELDINGSKAART (verkrijgbaar bij Health & Sports
Club Aalsmeer) worden opgezegd zonder dat daar kosten aan zijn verbonden.
Aan opzegging binnen een maand zijn kosten verbonden welke staan vermeld
in de parkvoorwaarden onder artikel 5.
RESERVERINGEN
* All-in abonnement: speelgerechtigheid op alle openingstijden.
* Dag abonnement: speelgerechtigheid maandag t/m vrijdag tot 18.00 uur +
zaterdag en zondag (i.v.m. mogelijk aangepaste openingstijden gelden voor
de dag abonnementen gedurende de maanden mei t/m augustus dezelfde
regels als voor de all-in-abonnementen).
* De banen kunnen tijdens de openingstijden telefonisch of bij de receptie worden
gereserveerd.
* Abonnementhouders kunnen maximaal 1x vooruit reserveren. De namen van beide
spelers dienen te worden opgegeven.
* Voor zowel de eerste als de tweede opgegeven naam geldt deze 45 minuten als
een reservering.
* Squashers zonder abonnement kunnen maximaal 3 dagen vooruit reserveren.
MEERDERE SPEELPERIODEN
* Abonnementhouders hebben de mogelijkheid om naast de vooruit gereserveerde
baan onbeperkt te squashen. Men kan echter alleen een baan kosteloos
reserveren indien de reservering voor dezelfde dag geldt.
PERSOONLIJK
Rechten uit hoofde van abonnementhouders zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. IEDERE ABONNEMENTHOUDER DIENT BIJ HET AFSLUITEN VAN
EEN ABONNEMENT EEN PASFOTO AF TE GEVEN.
MELDEN/ANNULEREN van GERESERVEERDE BANEN
* Beide spelers dienen 5 minuten voor aanvang van hun speeltijd zich bij de receptie
te hebben gemeld. INDIEN DIT NIET HET GEVAL IS, VERVALT DE
RESERVERING EN ZAL HET OP DAT MOMENT GELDENDE TARIEF VAN
LOSSE VERHUUR IN REKENING WORDEN GEBRACHT.
* Annuleringen moeten uiterlijk een dag van tevoren worden gemeld.
* Bij herhaaldelijke "overtreding" kan de mogelijkheid tot vooruit reserveren
worden ontnomen.
* Van personen die namen van andere leden gebruiken (misbruiken) met het
reserveren van banen, zal de mogelijkheid tot het reserveren van banen worden
ontnomen.

INTRODUCTIEKAART
Om u in de gelegenheid te stellen kennis te maken met squash, kunt u gebruik
maken van een eenmalige introductiekaart. U kunt met deze kaart een maand
onbeperkt squashen waarbij u gratis gebruik kunt maken van een racket en een
balletje. Bovendien krijgt u bij deze introductiekaart in een groepje van 2 personen
1 gratis squashles van 45 minuten zodat u meteen, onder professionele leiding,
wegwijs gemaakt wordt met de basisprincipes van deze fijne sport. Ook ontvangt u
een squashinformatiemap. Hierin vindt u de spelregels, uitleg van de basisprincipes,
informatie over squashrackets en nog veel meer. Het inschrijfformulier en de bij
behorende voorwaarden vindt u in de brochurestandaard.
SQUASHCONTRACTEN
Geen wekelijkse reserveerperikelen want bij Health & Sports Club Aalsmeer is het
mogelijk een baan te huren op een vast tijdstip en een vaste dag. Deze zogenaamde
contractvorm kan afgesloten worden op basis van een winter-contract (sept. t/m apr.)
of op basis van een jaarcontract.
Een inschrijving voor een squashcontract geldt voor ONBEPAALDE TIJD.
Het contract wordt jaarlijks gecontinueerd voor eenzelfde periode.
Het contract kan jaarlijks door SCHRIFTELIJKE OPZEGGING of d.m.v. de
AFMELDINGSKAART (verkrijgbaar bij Health & Sports Club Aalsmeer) voor 1 april
worden ontbonden of worden gewijzigd zonder dat daar kosten aan zijn verbonden.
Aan opzegging na 1 april zijn kosten verbonden welke staan vermeld in de
parkvoorwaarden onder artikel 5.
SQUASHSTRIPPENKAART
NIEUW is de squashstrippenkaart. De uitgebreide voorwaarden vindt u in onze
brochurestandaard.
SCHOENEN
Schoenen dienen voorzien te zijn van een NIET-AFGEVENDE ZOOL.
"ZWARTE ZOLEN ZIJN ABSOLUUT VERBODEN".
ACTIVITEITENDAGEN
Health & Sports Club Aalsmeer behoudt zich
het recht om over het gehele centrum
te beschikken in verband
met toernooien, wedstrijden e.d.

PARKVOORWAARDEN
Verdere voorwaarden staan vermeld in onze parkvoorwaarden welke onverbrekelijk
deel uitmaken van deze brochure. Deze parkvoorwaarden zijn verkrijgbaar op het
sportcomplex en hangen op de diverse mededelingenborden. De parkvoorwaarden
worden u op uw verzoek toegestuurd.

ALL-IN ABONNEMENT (speelgerechtigheid op alle openingstijden)
Jaarabonnement
€ 325,00
Kwartaalabonnement
€ 115,00
Introductiekaart (eenmalig)
€ 35,00
(1 maand squashen/1x 45 min. les/gebruik racket + bal/infopakket)

Jaargezinsabonnement
(2 personen wonend op hetzelfde adres)

€ 475,00

DAG ABONNEMENT (speelgerechtigheid tot 18.00 uur + weekend)
Jaarabonnement
€ 185,00
Kwartaalabonnement
€ 70,00
Jaargezinsabonnement
€ 295,00
(2 personen wonend op hetzelfde adres)
JAARCONTRACT van 27.08.2018 t/m 25.08.2019 (45 minuten)
Maandag t/m vrijdag tot 18.00 uur + weekend
Maandag t/m vrijdag 18.00 – 24.00 uur

€ 330,00
€ 515,00

WINTERCONTRACT van 27.08.2018 t/m 28.04.2019 (45 minuten)
Maandag t/m vrijdag tot 18.00 uur + weekend
€ 235,00
Maandag t/m vrijdag 18.00 – 24.00 uur
€ 430,00
STRIPPENKAART 10 baanuren

€ 160,00

LOSSE BAANHUUR
Ma. t/m vrij. tot 18.00 uur + zat. en zon. (45 min.)
Ma. t/m vrij. na 18.00 uur (45 min.)

€ 12,00
€ 17,50

STUDENTEN/LEERLINGEN KORTINGSPAS
Kortingspas
Huur tennisbaan p/u
Huur squashbaan p/45 min.
VERHUUR
Squashracket
Squashbal
Schoenen

p.p.
p.p.
p.p.

€ 10,00
€ 3,00
€ 1,50

INSCHRIJFFORMULIER SQUASH (onbepaalde tijd)
HEALTH & SPORTS CLUB AALSMEER
Klantnummer

_________________ (in te vullen door H&SC Aalsmeer)

Naam

__________________________________________________

Voorletters

_______________________________________________ M/V

Adres

__________________________________________________

Postcode

________________ Woonplaats _____________________

Telefoon

________________ Mobiel

E-mail adres

__________________________________________________

Geboortedatum

__________________________________________________

Dag / tijd / baan

____________________________________

_______________________

JAAR / WINTER

SOORT ABONNEMENT ;
ALL-IN ABONNEMENT*;
O JAAR
O KWARTAAL
O JAAR-GEZINS

DAG ABONNEMENT*;
O JAAR
O KWARTAAL
O JAAR-GEZINS

SOORT CONTRACT ;
O WINTERCONTRACT*

O JAARCONTRACT*

DAG / TIJD BAAN (alleen bij contract)
……………………………………………………………………………………………….
* Aankruisen wat van toepassing is
ABONNEMENTS- of CONTRACTKOSTEN (in te vullen door de klant)

€ 2,50
€ 0,50
€ 2,00

*** Inschrijfgeld € 7,50.
*** Abonnementsprijzen zijn per persoon. Contractprijzen zijn per baan.
*** € 10,00 KORTING OP AUTOMATISCHE INCASSO!!!
(geldt alleen voor abonnementen en contracten)

…………………………………………………+ € 7,50 inschrijfgeld.
O Ik geef hierbij machtiging aan H&SC Aalsmeer om per abonnementsperiode/contractperiode het overeengekomen tarief (na ontvangst
factuur) af te schrijven van het volgende IBAN nummer ………………….
Ik ontvang een korting van € 10,00.
Datum:
(is ingangsdatum abonnement)

Handtekening:
Paraaf medewerker:

N.B.
* Zonder handtekening wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.
* Ondertekening van het inschrijfformulier is tevens een bevestiging dat u zich akkoord
bevonden heeft met de geldende parkvoorwaarden.
* ABONNEMENTHOUDERS VERGEET UW PASFOTO NIET !!!!!!

