
Reglementering indoorhal 
 

1) De indoorhal staat het hele jaar open voor verhuur aan eigen leden aan  € 12 

per terrein en per uur. Een 10 beurtenkaart kost € 100. 

In het winterseizoen betaal je na 17 uur  € 3  extra per gespeeld uur (ook voor een 

10-beurtenkaart). Speel je een half uur langer dan betaal je daarvoor € 6. 

Als je geen lid bent kan je in het zomerseizoen niet reserveren voor een terrein in de hal. 

In het zomerseizoen is een 10-beurtenkaart niet van toepassing. 

2) Eventuele reservaties van leden kunnen door het bestuur geannuleerd worden. 

Zij krijgen hiervan een mail. 

 

3) Het is enkel toegestaan om water te drinken op het terrein.  Alle andere dranken en  

gebruik van snoep is verboden ! Het niet naleven hiervan geeft het bestuur en de  

kantinemedewerkers het recht om de verlichting te doven zonder voorafgaandelijke  

waarschuwing ! 

4) De vloer is het best bespeelbaar met gewone outdoor tennisschoenen.  

Voor de duurzaamheid van deze vloer mogen ze echter geen gravel, grondresten of vuil 

bevatten. Spelen met tennisschoenen waarmee je van buiten naar binnen gekomen bent, 

is verboden. In het zomerseizoen kan dit wel na een grondige kuisbeurt. 

5) Interclubwedstrijden mogen enkel binnen doorgaan als de buitenterreinen niet meer  

      bespeelbaar zijn, of bij een tekort aan buitenterreinen. Dit is altijd gratis. 

      Als meerdere interclubploegen samen thuisspelen, dan heeft de interclubontmoeting  

      die voor het kleinste aantal punten gespeeld wordt, voorrang om de ontmoeting indoor  

      af te werken. 

      Indien er interclubploegen met een gelijk aantal punten gebruik willen maken van de  

      hal, dan bepaalt lottrekking wie de ontmoeting binnen kan afwerken. 

            De voorzitter van de sportcommissie is de verantwoordelijke bij eventuele onenigheid.      

Indien voor een interclubontmoeting de buitenterreinen wel bespeelbaar zijn maar  

men toch verkiest om binnen te spelen dan betaalt men € 12 per terrein en per wedstrijd. 

 

6) Jeugdtrainingen aan leden van TC As mogen bij slecht weer binnen doorgaan maar  

eventuele interclubwedstrijden en tornooiwedstrijden blijven voorrang genieten 

(behalve interclubwedstrijden op woensdagnamiddag). 

      Lentelessen, Paaskamp, zomerkamp en zomertrainingen voor de eigen jeugd kunnen bij 

      slecht weer gratis binnen doorgaan. 

 

7) Activiteiten door de club georganiseerd voor de eigen leden, mogen bij slecht weer gratis  

worden afgewerkt op de indoorterreinen.  Deze activiteit krijgt dan voorrang op verhuur aan  

eigen leden. 

8) Wedstrijden voor het clubkampioenschap kunnen bij slecht weer gratis binnen afgewerkt 

worden. Deze wedstrijden hebben voorrang op reservaties van terreinen door eigen leden. 

 

9) Eventuele aanvragen voor reservaties van buiten de club (vb. tornooi, interclub) krijgen 

GEEN voorrang op reservaties van binnen de club. 


