TERREIN REGLEMENT
Om de terreinen, clubhuis en omgeving kwalitatief te houden, vragen wij
aandacht voor volgende punten
ALGEMEEN :
1.

Toegang tot de velden via het gangpad tussen de indoor en de
padelterreinen.

2.

Fietsen plaatsen aan de fietsenstalplaats en geen fietsen plaatsen tegen de
omheining rond de velden of op ons terras.

3.

De terreinen mogen enkel worden betreden met
- aangepaste tennis- of padelschoenen. Schoenen met uitstekende delen of
patronen zijn verboden.
- aangepaste kleding. Deze bestaat uit minimum een short/rokje én
bovenstuk. Ontbloot bovenlijf is verboden.

4.

Lege flesjes, papier, … steeds te deponeren in de vuilbakken die aan de ingang
van de velden staan.

5.

Hou de parking aan de tennisclub eveneens proper.

6.

Steeds te reserveren via het online reservatiesysteem en uw reservatie vooraf
te annuleren indien u niet komt spelen.

7.

Respecteer uw reservatie-uren uit respect voor de medeleden.

8.

Onnodige verlichting uitschakelen.

9.

Banken en stoelen op de voorziene plaatsen laten staan.

10. Heb respect voor de infrastructuur.
11.

Gelieve defecten of tekorten te melden in de bar, aan het bestuur of via
t.deprez@tcaquila.be.
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TENNIS :
12. Slepen / vegen van de tennisterreinen na iedere speelbeurt met de
sleepnetten in spiraalvorm en niet heen en weer.

13. De sleepnetten steeds terug hangen op de voorziene plaatsen, niet op de
betonbalk laten liggen en zeker niet op de sproeikoppen die in het speelveld
zitten.
PADEL :
14. Gebruik de haken voor uw materiaal / kledij op te hangen
15. De trekker mag gebruikt worden om de ramen proper te maken na regen, wil
deze ook steeds op de voorziene plaats terug hangen.
16. In geval van sneeuw wordt door het bestuur beslist of de terreinen
bespeelbaar zijn. Het smelten van de sneeuw dat van het dak van de
indoorhal glijdt, kan voor gevaarlijke situaties zorgen.
17. Indien het gesneeuwd heeft mag in geen geval zout gestrooid worden.
18. Sneeuw verwijderen kan enkel met de trekker naar buiten of het middennet
toe. In geen geval tegen de wanden van de kooi.
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