HEALTH & SPORTS CLUB AALSMEER TENNIS
Health & Sports Club Aalsmeer beschikt over 5 indoor tennisbanen (tapijt) en
3 outdoor tennisbanen (kunstgras). De 5 indoor tennisbanen hebben in 2002 een
facelift ondergaan. De kunstgras outdoor banen zijn in het voorjaar van 2005 geheel
vernieuwd en voorzien van verlichting. Vaste bespeler van de outdoor banen is sinds
2005 Tennisvereniging Tennis2Tennis. Tevens is het mogelijk een aantal trainingen te
volgen bij het Tennis College of mee te doen aan competities, activiteiten etc. etc.
(meer info in onze brochures).
TENNISCONTRACTEN
Bij Health & Sports Club Aalsmeer is het mogelijk een baan te huren op een vast
tijdstip en een vaste dag. Deze zogenaamde contractvorm voor de indoorbanen kan
afgesloten worden op basis van een wintercontract voor overdag en in het weekend of
op basis van een jaarcontract ’s avonds na 18.00 uur (zie verderop in de brochure).
Tevens is er de mogelijkheid om op contractbasis te spelen op onze outdoor banen
voor de periode oktober t/m maart.
Bij elke contractvorm geldt dat de kerst/nieuwjaarperiode (25 t/m 31 december) buiten
de contractperiode valt.
Een inschrijving voor een tenniscontract geldt voor ONBEPAALDE TIJD. Het
contract wordt jaarlijks automatisch gecontinueerd voor eenzelfde periode. Het
contract kan jaarlijks d.m.v. SCHRIFTELIJKE OPZEGGING of 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.

De strippenkaart kan niet in combinatie gebruikt worden met lessen van het Tennis
College en andere activiteiten. De strippenkaart geeft het recht om maximaal 24 uur
van tevoren te reserveren. De strippenkaart is niet overdraagbaar en blijft in het bezit
van Health & Sports Club Aalsmeer en heeft een geldigheid van 1 jaar na aankoop
(meer info in onze brochure).
LOSSE BAANHUUR/TOERNOOIEN en EVENEMENTEN
Naast de bovengenoemde mogelijkheden biedt Health & Sports Club Aalsmeer
natuurlijk ook de mogelijkheid banen per uur te huren. Voor een bedrijfstoernooi, een
familiefeest of zomaar een uurtje tennissen. Voor toernooien/evenementen gelden
speciale tarieven.
INSCHRIJVINGEN
Het inschrijfformulier voor een tenniscontract vindt u op de achterzijde van de
tarievenlijst.
PARKVOORWAARDEN
Op alle activiteiten zijn onze parkvoorwaarden van toepassing. Deze parkvoorwaarden zijn verkrijgbaar op het sportcomplex en hangen op de diverse mededelingen borden.

KORTINGSPAS voor STUDENTEN/LEERLINGEN
Voor studenten/leerlingen heeft Health & Sports Club Aalsmeer een speciale
kortingspas. Deze kortingspas is bedoeld voor de jeugd t/m 17 jaar en studenten na
vertoon van de OV-studentenkaart. De pas dient te worden voorzien van een pasfoto
en is ongeacht de aankoopdatum geldig t/m 31 augustus. De kortingspas blijft ten alle
tijden in het bezit van Health & Sports Club Aalsmeer. Deze kortingspas geeft recht op
fikse kortingen op de tarieven van tennis en squash (meer info in onze brochure).
Met de kortingspas kan alleen een baan gereserveerd worden op de speeldag
zelf. De pas is geldig van maandag t/m vrijdag tot 18.00 uur en in het weekend.
STRIPPENKAART
Een strippenkaart is een voordelige manier om een tennisbaan te huren. Er is een
strippenkaart van 10 baanuren en een strippenkaart van 25 baanuren. De kaart komt
op naam van één persoon te staan. Alleen deze persoon heeft het recht om een baan
te huren en dient ook zelf op de speeldag aanwezig te zijn.

€ 10,00 KORTING BIJ AUTOMATISCHE INCASSO!!!

Inschrijfformulier tenniscontract (onbepaalde tijd)
Health & Sports Club Aalsmeer

JAARCONTRACT van 27.08.2018 t/m 25.08.2019
Maandag t/m vrijdag 18.00 - 19.00 uur
Maandag t/m vrijdag 19.00 - 22.00 uur
Maandag t/m vrijdag 22.00 - 23.00 uur
Maandag t/m vrijdag 22.00 - 23.30 uur (1½ uur)

€
€
€
€

665,00 p/u
835,00 p/u
665,00 p/u
750,00 p/1½u

WINTERCONTRACT (indoor) van 27.08.2018 t/m 28.04.2019
Maandag t/m vrijdag tot 18.00 uur
€ 525,00 p/u
Maandag t/m vrijdag 12.00 - 13.30 uur (1½ uur)
€ 425,00 p/1½u
Zaterdag 09.00 - 19.00 uur
€ 650,00 p/u
Zondag 09.00 - 18.00 uur
€ 525,00 p/u
Zondag 18.00 - 23.00 uur
€ 340,00 p/u
WINTERCONTRACT (outdoor) van 01.10.2018 t/m 31.03.2019
Maandag t/m vrijdag tot 18.00 uur
€ 295,00 p/u
Maandag t/m vrijdag 18.00 - 22.00 uur
€ 425,00 p/u
Zondag 18.00 - 22.00 uur
€ 225,00 p/u
STRIPPENKAART
10 baanuren
25 baanuren

€ 170,00
€ 340,00

LOSSE BAANHUUR (sept. t/m april)
Ma. t/m vrij. tot 18.00 uur en na 23.00 uur
Ma. t/m vrij. na 18.00 uur + weekend

€
€

21,00 p/u
26,00 p/u

LOSSE BAANHUUR (zomerseizoen)
Indoor van mei t/m augustus
Outdoor van april t/m september

€
€

18,50 p/u
18,50 p/u

BLOKVERHUUR voor TOERNOOIEN/EVENEMENTEN
0 t/m 9 baanuren
10 t/m 19 baanuren
20 baanuren of meer

per uur normaal tarief
per uur korting 10%
per uur korting 20%

Klantnummer

_________________ (in te vullen door H&SC Aalsmeer)

Naam

__________________________________________________

Voorletters

_______________________________________________ M/V

Adres
Postcode
Telefoon

__________________________________________________
________________ Woonplaats _____________________
________________ Mobiel
_______________________

E-mail adres

__________________________________________________

Geboortedatum

__________________________________________________

Dag / tijd / baan

____________________________________

O Ik geef hierbij machtiging aan Health & Sports Club Aalsmeer om jaarlijks (na
ontvangst factuur) het overeengekomen tarief af te schrijven van het
volgende IBAN nummer ……………………………………………….
Ik ontvang jaarlijks een van korting € 10,00.

Datum: …………………

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

€
€
€

10,00
3,00
1,50

Handtekening contractaanvrager: ……………………

Aanvrager verklaart tevens akkoord te zijn met de parkvoorwaarden. De parkvoorwaarden worden u op uw verzoek toegestuurd.

Paraaf medewerker:
KORTINGSPAS voor STUDENTEN/LEERLINGEN
Kortingspas
Huur tennisbaan per uur
Huur squashbaan per 45 minuten

JAAR / WINTER

