
Reglement van Orde Tennisbaan Lutten 
 

Artikel 1 

Het reglement van orde maakt deel uit van de verhuurovereenkomst en is van kracht t.a.v. leden van 

Tennisbaan Lutten. 

 

Artikel 2 

Het gebruik van de tennisbaan is bedoeld voor mensen die in Lutten c.q. Oud-Lutten wonend zijn 

en/of op Lutten georiënteerd zijn. Uitzonderingen in overleg met het bestuur.  

 

Artikel 3 

Introducés mogen 4x meespelen. 

 

Artikel 4 

Indien men gaat tennissen in de loop van het jaar wordt de vergoeding per maand berekend voor de 

rest van het jaar om daarna m.i.v. 1 januari per jaar berekend te worden.  

Opzeggen dient te gebeuren 1 maand voor het einde van het kalenderjaar.  

De jaarvergoeding bedraagt 30 euro voor alleenstaanden en 40 euro voor gezinnen. 

 

Artikel 5 

De borg voor de sleutel bedraagt 12,50 euro. Bij beëindiging van het lidmaatschap en inlevering van 

de sleutel krijgt u de borg retour.  

 

Artikel 6 

Reserveringen kunnen worden gedaan via de online agenda op de website van het 

dorpshuislutten.nl. Bij het lidmaatschap krijgt u een handleiding met uitleg hoe de reserveringen 

kunnen worden gemaakt. 

 

Artikel 7 

Reservering van de tennisbaan mag maximaal 1 week van te voren worden gepland. (met 

uitzondering van kleine georganiseerde competities). Zelf reserveren via de online agenda zie artikel 

6. Er zijn bepaalde avonden waarop geen reserveringen kunnen worden gemaakt. Dit zijn de 

woensdagavond (inloopavond heren) en de donderdagavond (inloopavond dames). De regels staan 

in de handleiding van de onlineagenda. 

 

Artikel 8 

De maandagavond is gereserveerd voor onderhoud aan de baan. Op deze avond is er geen 

reservering mogelijk. 

 

Artikel 9 

In de winter met vorst en sneeuw mag er niet getennist worden. 

 

Artikel 10  

De baan mag uitsluitend belopen worden met, door het bestuur van de tennisbaan goedgekeurde 

tennisschoenen, met vlakke zool zonder noppen; het spelen op andere schoenen is verboden. 

 

Artikel 11 

Auto’s, brommers en fietsen worden uitsluitend geparkeerd c.q. gestald op de daartoe aangewezen 

of gemarkeerde plaatsen.  

 

 



Artikel 12 

Bij vertrek dient men de rust op de tennisbaan te respecteren en niet te claxonneren bij vertrek. 

 

Artikel 13 

Honden worden op de tennisbaan niet toegelaten, meebrengen is verboden. 

 

Artikel 14 

Het halen van overgeslagen ballen uit belendende tuinen is ten strengste verboden, voor het ophalen 

van overgeslagen ballen wordt gezorgd door het bestuur. 

 

Artikel 15 

Verboden zijn al die gedragingen en handelingen, welke naar het oordeel van het bestuur, in strijd 

zijn met de goede orde en zeden, zoals: 

• Overmatig gebruik van alcohol 

• Hinderlijk of onbehoorlijk optreden 

• Het beklimmen van hekwerken 

• Het verontreinigen door wegwerpen of achterlaten van afval op banen en parkeerterrein 

• Elke gedraging, waardoor aan gebouwen, beplantingen, hekwerken, meubilair en netten 

schade kan worden toegebracht, daaronder inbegrepen het springen, stappen of hangen 

over de netten. 

 

Artikel 16 

Men is verplicht ingeval van beschadiging van baan, netpalen en/of netten, gereedschappen, of 

andere eigendommen van de tennisbaan, dit direct aan het bestuur te melden en de geleden schade 

te vergoeden. 

 

Artikel 17 

Roken op de baan en het gebruik van kauwgom, almede het meenemen naar de baan van 

terrasmeubilair, consumpties en/of glaswerk, is ten strengste verboden. 

 

Artikel 18 

Het bestuur is niet aansprakelijk voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel van of door spelers op de 

tennisbaan, voor, tijdens, of na het bespelen van de baan aangebracht. En evenmin voor schade of 

verlies van goederen of zaken. 

 

Artikel 19 

Het bestuur behoudt zich het recht voor om bij overtreding der verbodsverklaringen, zowel door 

huurder als introducés gepleegd, een boete te bedingen van 50 euro, ofwel opzegging van het 

huurcontract, zonder restitutie van baanhuur, dan wel ontzeggen van het recht op toegang. 

 

Artikel 20 

Het bestuur behoudt zich het recht voor uitzonderingen te maken de reglementen. 

 

Artikel 21 

In gevallen waarin de reglementen niet voorzien, beslist het bestuur. 

 

Artikel 22 

Een ieder die het aangaat wordt geacht bekend te zijn met dit reglement, dat op een voor ieder 

toegankelijke plaats in de kast op de tennisbaan is aangebracht. 

 


