REGLEMENT VOOR PARKLEDEN
SEIZOEN 2020

Parkleden hebben in principe onbeperkt speelrecht, echter om te voorkomen dat ieder op
hetzelfde moment wil tennissen ( vooral voor de avonden doordeweeks ) gelden er een aantal
verdeelregels.
Parkleden kunnen 2x per week hun baan van te voren reserveren, waarvan eenmaal door de
week ’s avonds en eenmaal overdag of in het weekend, of 2x in het weekend of 2x overdag.
Langer dan één week reserveren is NIET mogelijk.
Bij reservering dient u de naam van uzelf en die van uw partner(s) te vermelden.
Per keer kunt u voor één uur reserveren.
Indien u in één week reeds 2x hebt gereserveerd en u wilt een derde, vierde, etc. keer spelen,
dan kunt u, om te voorkomen dat u voor niets, of te lang moet wachten, uitsluitend dezelfde dag
telefonisch informeren of er die dag nog een baan vrij is. Deze kunt u dan alsnog reserveren.
Als de banen op het door u gereserveerde uur onbespeelbaar zijn door regen kunt u gebruik
maken van een binnenbaan, indien deze op dat moment beschikbaar is.
Schone binnentennisschoenen zijn verplicht!
Parkleden dienen een recente pasfoto in te leveren, u krijgt een persoonsgebonden parkpas.
Parkleden dienen na elke speelperiode het speelveld inclusief de uitlopen te vegen. In bijzondere
gevallen wordt u verzocht de aanwijzingen van de parkdirectie op te volgen.
Als zodanig herkenbare tennisschoenen, dit zijn overwegend witte met vlak profiel, zijn
verplicht. Een en ander ter beoordeling van de parkdirectie.
Het is niet toegestaan een andere dan op het park aangestelde tennisleraar mee te nemen.
INTRODUCTIEREGELING.
Parkleden kunnen, uitsluitend indien de ruimte het toelaat, een introducé meenemen. De introducé
betaalt per uur een evenredig deel van de losse baanhuurprijs met een minimum van € 4,De baanhuurprijs bedraagt tot 18:00 uur € 16,- en na 18:00 uur € 21,- per uur.
Voorbeeld:
U speelt overdag samen met een parklid gedurende 1 uur, de introducé betaald dan € 8,Voor inlichtingen en/of losse reserveringen bel met 0251- 65 70 70.
Of kom gerust een keer langs !
Multisportpark Berg en Bal, De Bloemen 69, 1902 GT, Castricum.
Website: www.bergenbal.nl

Rekeningnummer NL06INGB069.70.62.767 ten name van VOF BLOVO te Limmen.

