Algemene huurvoorwaarden squashbaan verhuur op contract
1. De huurder krijgt een vaste baan toegewezen. De verhuurder behoudt zich het recht voor de
indeling te wijzigen.
2. De huurder kan in overleg met de verhuurder eenmalig een alternatief speelmoment
vaststellen. Hiervoor dient uiterlijk 1 week voorafgaand aan het te annuleren speelmoment met
het management contact opgenomen te worden.
3. Indien het huurbedrag niet binnen de gestelde termijn wordt voldaan wordt additioneel
€15,00 administratiekosten in rekening gebracht. Indien na een tweede herinnering het
huurbedrag niet in zijn geheel is voldaan, behoudt de verhuurder zich voor om het speelrecht van
de huurder tijdelijk in te trekken totdat de gehele verschuldigde huursom is voldaan.
4. Uiterlijk in de een na laatste week van het lopende contract wordt de huurder een vrijblijvende
optie aangeboden voor het huren van een baan op dezelfde dag en moment in de komende
periode. Deze optie verloopt op de laatste dag van de huidige periode.
6. De verhuurder behoudt zich het recht voor het centrum geheel of gedeeltelijk te benutten voor
het houden van toernooien of evenementen. Indien de huurder op het voor hem gereserveerde
moment niet van de hem toegewezen baan gebruik kan maken, deelt de verhuurder hem dit tijdig
mede. De verhuurder zal in overleg met de huurder bepalen op welk tijdstip het verloren uur of de
verloren uren kunnen worden ingehaald.
7. De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit ongevallen, de
huurder of degenen die met hem van huurrecht gebruik maken, in het complex overkomen,
noch voor de schade ten gevolge van diefstal en/of beschadiging van goederen van de
huurder en zijn medespelers.
8. De huurder is verantwoordelijk voor een correct gedrag van degenen, die met hem gebruik
maken van het huurrecht en voor naleving door hen van deze voorwaarden.
10. De verhuurder of de door haar met de dagelijkse gang van zaken belaste personen behouden
zich het recht voor de huurder de toegang tot het complex te ontzeggen of hem van het complex
te verwijderen, indien zijn gedrag daartoe aanleiding geeft.
11. Indien de gehuurde baan ten gevolge van overmacht tijdelijk of gedurende het resterende
gedeelte van de huurtermijn niet kan worden bespeeld heeft de huurder geen recht op restitutie
van betaalde huurpenningen of het inhalen op een ander tijdstip.
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