RESERVATIEREGLEMENT
A. Algemeen
1. Men mag enkel tennissen op de terreinen van TC Laakdal na reservatie.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Reserveren kan met het reservatiesysteem via www.tclaakdal.be of www.tennisvlaanderen.be
Reservaties telefonisch via kantinière zijn niet meer mogelijk.
Op weekdagen tussen 18 en 24 uur (spitsuren) mag men slechts éénmaal vooruit reserveren.
Na het spelen van dit gereserveerde uur kan men een volgende reservatie maken voor een
spitsuur. Hierop is één uitzondering, voor clubkampioenschapwedstrijden (KK) mag men
meerdere malen vooruit reserveren op spitsuren.
Op weekdagen voor 18 uur en tijdens het weekend (daluren) mag men meerdere malen
vooruit reserveren.
Niet-leden kunnen enkel in het clubhuis reserveren (tijdens de openingsuren) via de
kantinières of een verantwoordelijke van de club.
Zij kunnen enkel na betaling reserveren.
Indien een gereserveerd terrein na 10 minuten nog niet is ingenomen, dan vervalt het
reservatierecht en komt het terrein vrij. Kom dus op tijd!
Indien men omwille van omstandigheden niet kan spelen moet men de reservatie zo snel
mogelijk annuleren.
Enkele minuten voor het verstrijken van zijn speeluur veegt men het terrein. Bij droog weer
voor het spelen ook sproeien.
Reeds gemaakte reservaties kunnen naar een ander terrein verplaatst worden of geannuleerd
wanneer de club deze terreinen nodig heeft.
De naam van minstens 2 spelers op het terrein moet overéénstemmen met de reservatie,
zoniet zullen deze zonder uitzondering beboet worden.

B. Afspraken i.v.m. de HAL tijdens het zomerseizoen
1. Er kan enkel in de hal gespeeld worden tijdens de openingsuren van de kantine!
2. Er mag alleen met proper tennisschoeisel gespeeld worden.
3. De Kantiniere mag voor Leden reserveren in de hal wanneer alle buitenterreinen bezet zijn,
echter bij regen hebben de buitenterreinen 1 t.e.m. 5 voorrang om binnen te spelen.
4. Alleen als de buitenvelden onbespeelbaar zijn (deze beslissing wordt genomen door de
kantinière of een verantwoordelijke van de club) bij aanvang van het gereserveerde uur
kunnen de reserveerders van buitenterreinen 1 t.e.m. 5 in de hal spelen.
5. Een aangevat uur buiten kan verder uitgespeeld worden binnen als het begint te
regenen, mits men het schoeisel goed heeft uitgeklopt buiten.
6. Naburige + bevriende (winterleden) clubs kunnen tijdens hun tornooi beschikken over de
terreinen 4 en 5 in de hal. Leden kunnen dus wel op de buitenvelden 4 en 5 reserveren maar
kunnen niet in de hal spelen bij slecht weer indien er een tornooi van een naburige club
uitwijkt naar de hal.
7. Het bestuur kan ten allen tijde, terreinen in de hal voor clubactiviteiten (o.a. interclub,
clubkampioenschap, ontmoetingen, jeugd lessen e.d.) evenals voor het nakomen van afspraken
met omliggende clubs, (o.a. beschikbaar stellen van de hal tijdens tornooien) opvorderen.
Dit in het belang van de goede orde voor onze eigen organisatie.

C. Lessen
1. Lessen mogen enkel gegeven worden door trainers die door het clubbestuur zijn aangeduid en
uitsluitend aan clubleden van TCL.

D. TTC (Tessenderlo Chemie)
Leden van TTC moeten hun reservatiereglement volgen dat in samenspraak met TCL opgesteld is.

Dit reglement is er om iedereen de mogelijkheid te geven om te tennissen.

