Algemene voorwaarden Tennishal/Sporthal Metsj Point Roosendaal
1.Tijd:
De hal is per uur te huren tussen 9.00 tot 24.00 uur. Tijdens feestdagen gelden er andere openingstijden, welke te vinden zijn op onze
website.
2. Baan:
De gehuurde sporthal-/tennisbaanindeling wordt medegedeeld bij aanvang van het nieuwe seizoen. Metsj Point streeft er ten alle tijden
naar om met de baanindeling zoveel mogelijk rekening te houden met ieders wens voor een specifieke baan.
Huurder van een baan/zaal dient zich ten alle tijden voor het spelen te melden bij de bar van Metsj Point. Het is niet toegestaan om zelf op
een andere baan dan die door ons toegewezen te spelen. Het is niet toegestaan om op niet in gebruik zijnde banen te spelen. Indien de
speeltijd wordt overschreden is verhuurder gerechtigd een geheel uur in rekening te brengen.
3. Losse verhuur:
Het is mogelijk om losse uren af te nemen via onze website: www.metsjpoint.nl. Op de homepagina, via "Reserveren" huurt u alleen losse
uren voor de tennisbaan of sporthal, abonnementen gaan uitsluitend via rechtstreeks contact!
4. Afwijkingen:
Metsj Point behoudt zich het recht voor om tijdens de verhuurperiode de toewijzing van de tennisbaan te wijzigen. In geval van bijzondere
gelegenheden, bijvoorbeeld toernooi, evenement en reparaties, is de verhuurder gerechtigd om gehuurde tennisbanen/sporthal op een
tijdig gedaan verzoek op te eisen (minimaal 2 weken van te voren (behoudends calamiteit). In dit geval ontvangt de huurder een
tegoedbon om op een ander tijdstip te spelen.
Huurder heeft het recht om bij aanvang van de contractperiode 1 speelmoment tot de winterstop en 1 speelmoment na de winterstop om
te zetten naar een ander gekozen tijdstip middels een baanbon. Dit gebeurt altijd in overleg met Metsj Point en met in achtneming de
beschikbaarheid van de banen. Voor het eerste speelmoment geldt dat dit dient te worden aangegeven bij aanvang van het contract en
voor het tweede speelmoment uiterlijk voor 1 januari. Wanneer huurder geen gebruik maakt/kan maken van een abonnement, losse
baanhuur of uren uitvallen door omstandigheden welke verhuurder niet kunnen worden toegerekend, heeft huurder geen recht op
terugbetaling van de huurprijs.
5. Betaling:
Een contract moet uiterlijk zijn voldaan binnen de betalingstermijn van de factuur. Bij te late betaling rekent Metsj Point €7,50
administratie- en aanmaningskosten. Wanneer de huur niet is voldaan op de ingangsdatum van het contract, is de huurder een boete
verschuldigd van 10% van de abonnementsprijs met een minimum van €30,-.
6. Baanregelement:
Op de tennisbanen zijn tennisschoenen, liefst met lichte zool, verplicht. Noppen- of allround-schoenen zijn verboden. De schoenen mogen
pas in het gebouw aangetrokken worden. Het is niet toegestaan schoenen te gebruiken waarmee buiten gelopen is! Schoenen met daaraan
nog gravel zijn ten strengste verboden. Het meenemen en nuttigen van alcoholische dranken en etenswaren, evenals roken in de hal en
kleedlokalen is niet toegestaan. Na gebruik van de gravelbanen is huurder verplicht de baan/banen te vegen.
Metsj Point behoud zich het recht om gedurende het seizoen de huisregels aan te passen als zij redelijkerwijs vindt dat dit nodig is. Deze
huisregels zijn ook te vinden bij het betreden van de tennishal.
7. Aansprakelijkheid:
Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ter zake lichamelijk letsel of enige andere schade direct of indirect veroorzaakt
door of ten gevolge van het gebruik van de tennishal, verlies en diefstal van eigendommen/bezittingen van de huurder en/of andere
gebruikers van de accommodatie, zowel binnen als buiten de accommodatie, inclusief de toeritten en parkeerplaatsen.
Huurder vrijwaart verhuurder voor aansprakelijkheid van derden ten gevolge van door huurder aan dezen toegebrachte schade.
Huurder is aansprakelijk voor alle schade, aan de door hem gereserveerde tennisbaan/sporthal gedurende de periode dat deze gebruikt
wordt.
8. Ingebrekestelling:
Bij niet-nakoming door de huurder en/of medegebruikers van deze algemene voorwaarden en huisregels dan wel andere op de huurder
rustende verplichtingen is verhuurder gerechtigd het gebruik en betreden van de tennishal/sporthal te verbieden.
De huurder is verantwoordelijk voor de nakoming door medegebruikers van alle op de huurder rustende verplichtingen uit deze
voorwaarden dan wel anderszins.
9. Aanvaarding:
Door een tennisbaan/sporthal te huren bij Metsj Point gaat de huurder automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden waarvan
altijd een kopie op de website van Metsj Point te vinden is.

