
Algemene huurvoorwaarden tennis winterverhuur op contract 

 

Tennis- en squashcentrum Nieuwe Sloot juli ’21 
 

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 tweemaal een alternatief speelmoment vaststellen. Hiertoe 

dient uiterlijk 15 dagen voorafgaand aan het te annuleren speeluur via info@nieuwesloot.nl contact met 
de verhuurder te worden opgenomen. 

 
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. Bij acceptatie van het contract is de huurder verplicht het huurbedrag te voldoen. Het huurbedrag dient 

door de contractant in één keer te worden voldaan.   
 
5. De verhuurder behoudt zich het recht voor het tenniscentrum geheel of gedeeltelijk te benutten voor het 

houden van toernooien of evenementen. Indien de huurder op het voor hem gereserveerde uur 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. 

 
6. 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. 
 
7. Het is de huurder niet toegestaan om op tennisschoenen, waarmee hij op gravelbanen 
 gespeeld heeft, de binnenbanen te betreden.  
 
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. 
 
9. 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. 

 
10. 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. 

 
11. Indien de gehuurde baan ten gevolge van een door de WHO vastgestelde pandemie door 

overheidsrichtlijnen niet kan worden bespeeld, zal de huurder door de verhuurder als volgt worden 
gecompenseerd: 

  a. De contracttermijn kan niet aanvangen als gevolg van een pandemie: 
   Huurder heeft recht op 100% restitutie van de gemiste uren 
  b. De contracttermijn wordt lopende het seizoen onderbroken door een pandemie: 
   Huurder heeft recht op 40% restitutie van de gemiste uren 
  c. De baan kan als gevolg van de pandemie slechts voor enkelspel beschikbaar zijn: 
   Huurder ontvangt 10% restitutie over de betreffende speeldagen 


