Parkregels tennispark Houtrust
Opgesteld door het bestuur van de Stichting Beheer Tennispark Houtrust en het bestuur van
de tennisvereniging Never Out – Houtrust.
1) Het park is op werkdagen open van 9-23 uur, op zaterdag van 9-19 uur en op zondag van
9-17 uur. Voor het paviljoen gelden op werkdagen afwijkende tijden voor ochtenden en
middagen. Bij competities en evenementen kan van deze tijden worden afgeweken.
2) Wanneer de bar is gesloten dienen spelers van het park bij het verlaten van het park het
toegangshek te sluiten als het park daarna niet meer wordt bespeeld.
3) De tennisbanen mogen alleen met tennisschoenen worden betreden. De spelers dienen
gekleed te zijn in gangbare tenniskleding.
4) Alle banen dienen na het spelen gesleept te worden.
5) Om naar de banen 3-8 te gaan dient gebruik te worden gemaakt van het pad naast baan
7.
6) Het is niet toegestaan banen te gebruiken, die door de baanbeheerder als
onbespeelbaar zijn verklaard.
7) Het is niet toegestaan tennisles te krijgen van een trainer/ster, die daarvoor geen
toestemming heeft van het bestuur.
8) Bij grote drukte kan men niet introduceren en geen losse banen huren. De
barmedewerkers zullen dit aangeven.
9) Ieder lid is bij grote drukte verplicht vóór het tennissen in het afhangsysteem de
desbetreffende baan persoonlijk af te hangen.
10) Fietsen moeten worden gestald op de daarvoor bestemde plaatsen (buiten bij de ingang
of in het park bij bicyclette Marion).
11) Afval zoals lege flesjes en oude ballen dienen in de daarvoor bestemde afvalbakken te
worden gedeponeerd; het park dient schoongehouden te worden.
12) De op het park aanwezige leden en gasten dienen zich zodanig te gedragen dat zij geen
overlast veroorzaken. Schade die wordt aangebracht aan gebouwen, beplantingen,
hekwerken en andere uitrusting op het park zal op de daders worden verhaald.
13) Het bestuur is niet aansprakelijk voor ontvreemde of verloren geraakte eigendommen
van leden en/of bezoekers.
14) Honden dienen aangelijnd te zijn en mogen de banen niet betreden. Hondenbezitters
zijn aansprakelijk voor overlast en vervuiling veroorzaakt door hun hond(en).
15) Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van het bestuur handel te
drijven op het park of reclames aan te brengen.
16) Het bestuur heeft het recht eenieder die zich niet aan dit reglement houdt van het park

te verwijderen

