
HUUROVEREENKOMST  
2020-2021 

VOORWAARDEN
Middels volledige invulling en ondertekening van dit formulier reserveert u een halfjaar een tennisbaan voor het winterseizoen 2020/2021 bij de STEBO Tennishal. Tevens kunt 

u op dit formulier aangeven of u tennislessen wilt volgen op dit uur. Indien u reeds een baan huurt of tennislessen volgt geven wij hogere mate van garantie af voor plaatsing op 
hetzelfde uur als vorig seizoen. Indien de baan niet meer voor lessen wordt gebruikt of indien u om andere redenen afwijkt van uw huidige tijd geven wij geen garantie dit te 

verwezenlijken. Bij de planning zullen wij voor iedereen zoveel mogelijk rekening houden met de voorkeurswensen. De directie behoudt zich te allen tijde het recht om 
aanvragen te herzien dan wel te wijzingen. U kunt zelf bepalen met hoeveel personen u de baanhuur afneemt. Echter zijn wij genoodzaakt de vertegenwoordiger van 

meerdere huurders de factuur te sturen. U kunt dan onderling de betaling regelen. Als dit niet mogelijk is kunt u aangeven dat u per persoon wilt betalen. Echter is het daarbij 
van uiterst belang dat telefoonnummer of email duidelijk worden vermeld. is dit niet duidelijk zijn sturen wij alsnog de factuur naar de vertegenwoordiger. De tennishal wordt 

betreden op eigen risico. Eventuele gemaakte schade kan worden verhaald.

 STEBO Tennishal  Torenweg 44 1607 CP HEM                       
06-51040210  info@stebo-tennishal.nl

Lever deze huurovereenkomst in aan de bar of stuur per post naar 
STEBO TENNISHAL, SINT ELISABETHSTRAAT 37 ,1613 JP GROOTEBROEK 

U ontvangt van ons per email of WhatsApp de factuur met het bericht op welke dag, welke baan en welk tijdstip wij een 
baan voor u gereserveerd hebben. Mocht u de baan toch niet willen afhuren dient afmelding bij de directie voor 1 

augustus 2020. Indien er na deze tijd een baan wordt afgemeld brengen wij de 50% van de baanhuur in rekening aan 
de huurvertegenwoordiger. 

LET OP!! VUL EMAIL  en TELEFOONNUMMER  DUIDELIJK EN VOLLEDIG IN!!

HUURVERTEGENWOORDIGER Medespeler
Naam:……………………………………    Naam:……………………………………
Telnr:……………………………………. Telnr:……………………………………..
Email:…………………………………… Email:……………………………………
Medespeler Medespeler
Naam:…………………………………..  Naam:……………………………………
Telnr:…………………………………… Telnr:…………………………………….
Email:………………………………….. Email:……………………………………

VOORKEURSDAG en VOORKEURSTIJD
U speelt NU op……..dag, van………….uur t/m…….. uur
Voorkeur…………… dag, van………… uur t/m…….. uur

Tennisles ja/nee* (*omcirkel wat van toepassing is)

HANDTEKENING VERTEGENWOORDIGER…….
…………………………………

Tot ziens bij Hessel en Ingrid in de STEBO Tennishal!

PRIJZEN
De kosten voor het seizoen 2020-2021 voor 1 uur baanhuur per 26 weken zijn als volgt vastgesteld:

(afhuur alleen 26 wkn mogelijk)
OVERDAG 394 euro
S’ AVONDS 530 euro

ZATERDAG EN ZONDAG 430 euro
Indien u tennislessen wilt volgen wordt bovenstaand bedrag verhoogd met de prijs van lesgeld ad 44 euro per lesuur
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