CLUBREGLEMENT ZOMER
OUTDOOR TENNISTERREINEN
ALGEMEEN
Het lidgeld, inclusief Tennis Vlaanderen-aansluiting, wordt jaarlijks vastgesteld en
meegedeeld. Leden die hun lidgeld niet betalen worden niet actief gezet bij Tennis
Vlaanderen en kunnen de terreinen niet betreden.
Ieder lid wordt aangesloten bij Tennis Vlaanderen. Deze aansluiting is strikt persoonlijk
en niet overdraagbaar. Elk lid is verantwoordelijk voor zijn persoonlijke gegevens bij
Tennis Vlaanderen.
De club is niet verantwoordelijk voor ongevallen met personen die niet in het bezit zijn
van een geldige lidkaart bij Tennis Vlaanderen.
Aansluiten bij de club houdt in dat de leden nota genomen hebben van dit clubreglement
en daarmee akkoord gaan.

TENNISSEN
De tennisterreinen mogen enkel door leden betreden worden. Toeschouwers blijven aan
de kant.
Roken op de tennisterreinen is verboden.
De tennisterreinen zijn ter beschikking vanaf 9 uur.
De terreinverlichting dooft tijdens de week om 22u en in het weekend om 20u.
Officiële Tennis Vlaanderen activiteiten hebben voorrang op persoonlijke reservaties.
Deze activiteiten worden tijdig aangekondigd via mail en het reserveringssysteem.
U dient als lid op de juiste manier te reserveren volgens het reserveringsreglement.
Elk lid mag per tennisseizoen maximaal 3 keer één of meerdere gastspelers uitnodigen
mits betaling vooraf. Wij boeken deze reservatie graag voor u in.
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Voor het betreden van de terreinen zijn tennisschoenen (geen loopschoenen of ander
schoeisel met grof profiel) en deftige tenniskledij vereist. Tennissen met ontbloot
bovenlijf is niet toegestaan.
De terreinen mogen enkel betreden worden indien de omstandigheden dit toelaten. De
terreinverzorger of de uitbaters hebben de eindverantwoordelijkheid. Plassen mogen op
geen enkele manier worden verwijderd.
Bij beëindiging van de speelbeurt dienen de terreinen gesleept te worden van buiten
naar binnen toe. Het sleepnet wordt op de daarvoor voorziene plaats teruggehangen.
Bij droog weer moeten de terreinen besproeid worden voor de speelbeurt.
Men mag maximum met 8 tennisballen spelen, uitgezonderd tennislessen.
Het is verplicht het terrein ordelijk achter te laten.

HET MERELHUISJE
Roken is niet toegestaan in Het Merelhuisje.
Afval hoort thuis in de vuilbakken.
Sportzakken worden op de voorziene rekken geplaatst.
Het is verboden om met de auto tot aan Het Merelhuisje te rijden. Enkel minder-validen
maken hierop een uitzondering.
Fietsen worden op de aangeduide plaats geparkeerd, niet aan de tennisvelden.
Eigen voedselpakketten nuttigen op het terras is niet toegelaten.

GDPR
De club heeft het recht foto’s te trekken van alle aanwezigen en deze te publiceren op
sociale media en zijn website, tenzij betrokkene zich hiertegen uitdrukkelijk verzet. De
club baseert zich hiervoor op de grondslag van een gerechtvaardigd belang. Elk lid heeft
het recht zich hier tegen te verzetten via info@demerelsport.com
De volledige versie van de privacyverklaring vind je terug op onze website.
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TOT SLOT
Elke wijziging van dit reglement wordt meegedeeld.
Wij hebben het recht het niet naleven van dit reglement te bestraffen met schorsing of
uitsluiting, zonder terugbetaling van het lidgeld.
Beleefdheid, hoffelijkheid en sportief gedrag is eigen aan onze leden.
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