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Wintertennisabonnement Tennishal Ter Specke 2022-2023 

Speciaal voor iedereen die ook in de winter wil blijven tennissen is het wintertennisabonnement. 

Hoe werkt het? 
 

Met het wintertennisabonnement kun je tegen een vast bedrag van 1 oktober 2022 t/m 31 maart 2023 
gebruik maken van de beschikbare banen in tennishal Ter Specke. Dit is te vergelijken met het 
lidmaatschap bij een vereniging, waarbij op afhangbasis gespeeld wordt. 
 
Een baan kan maximaal 24 uur van tevoren gereserveerd worden via de webshop van Sportfondsen 
Lisse. Ga hiervoor naar de waterkanten.nl en klik op tickets en reserveren. Vervolgens kan via het 
tabblad “Tennis” het baanoverzicht gevonden worden en kan er gereserveerd worden. 
 
Wat kost het?  

 

De kosten bedragen € 140,00 en hiervoor kunt u gedurende de openingstijden gebruik maken van 
de    beschikbare banen. 
 
Voor wie? 
 
Het abonnement kan door iedereen afgesloten worden en je kunt hierdoor, samen met andere 
abonnementhouders voordelig gebruik maken van de vrije banen. 
 
Aanmelden 
 

Een wintertennisabonnement afsluiten kan op ieder moment van het seizoen, maar de kosten 
blijven gelijk. Er wordt dus geen verrekening gemaakt op basis van de nog resterende weken van 
het winterseizoen.  
 
Aanmelden kan via het hiervoor bestemde inschrijfformulier. Deze kun je inleveren bij Sportfondsen 
Lisse (Sportcentrum De Waterkanten, Sportlaan 21) samen met een goed lijkende pasfoto. 

 

Bij inschrijving dient het verschuldigde bedrag te worden voldaan. Je ontvangt vervolgens 
een  persoonsgebonden lidmaatschapskaart. 
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Gebruiksvoorwaarden winterabonnement 
 

• Het is mogelijk om van maandag t/m zondag gedurende de openingstijden van de tennishal 

op afhangbasis te spelen op de beschikbare banen. 

• Van tevoren reserveren is mogelijk via onze webshop. Hierbij geldt dat een reservering 

maximaal   24 uur van te voren gemaakt kan worden. 

• Het abonnement is persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden. 

• De abonnementspas is alleen geldig met pasfoto. 

• Een medespeler die geen abonnement heeft, is bij enkelspel 50% en bij dubbelspel 25% van 

de  reguliere baanhuur verschuldigd. 

• Er geldt een speelrecht van maximaal anderhalf uur per keer. 

• Contracthuur en incidentele baanhuurders hebben voorrang. 

• De pachter van de kantine, de groundsman van LTC Lisse en medewerkers van Sportfondsen 

Lisse   zien toe op een rechtmatig gebruik van het abonnement. 

• Betaling dient te geschieden alvorens de pas uitgegeven wordt, dit kan per kas of pin bij 

de  receptie van Sportcentrum de Waterkanten. 

• Het winterabonnement is geldig vanaf het moment van afsluiten t/m 31 maart 2023. 

• De banen zijn van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 uur en 23.30 uur beschikbaar voor het 

spelen   van tennis. Het geven en/of volgen van tennistrainingen is echter niet toegestaan. 

• De horecagelegenheid zal om 24.00 uur sluiten. 

• Op rustige tijden kan het zijn dat de horecagelegenheid gesloten is. De banen kunnen dan via 

de  zij-entree van de hal betreden worden. De toiletvoorzieningen zullen wel geopend zijn. In 

geval van nood is de AED ook op deze plek bereikbaar. 

• Op zaterdag en zondag zijn de banen beschikbaar van 09.00 tot 17.00 uur en op aanvraag. 
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Algemene voorwaarden winterabonnement 
 

1. De exploitant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor: 
a. Het beschadigen, verwisselen, zoekraken of ontvreemden van eigendommen van de 

gebruiker en andere bezoekers; 

b. Schade of ongevallen, welke op enigerlei wijze voor de gebruiker en andere bezoekers 

voortvloeien uit het gebruik of betreden van de accommodatie, de daarbij behorende 

ruimten en inventaris; 

c. Schade ten gevolge van het eventueel niet beschikbaar kunnen stellen van de 

accommodatie door overmacht of technische storingen. In dergelijke gevallen vervalt het 

recht op gebruik en bestaat er geen recht op restitutie van (een deel van) het 

abonnementsgeld. 

2. De banen mogen niet worden betreden met gewone (buiten)schoenen of met sportschoenen 

die niet geschikt zijn voor tennis op pro-bounce banen en/of de baan kunnen beschadigen. 

3. Glaswerk (drinkglazen, flesjes, vazen) mag niet worden meegenomen in de tennishal. 

4. De tennishal, alsmede de horecafaciliteit en kleedruimtes, zijn openbare ruimtes waar roken 

niet is toegestaan. 

5. De gebruikers en bezoekers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor alle schade door hen aan 

de banen en het gebouw e.d. toegebracht. 

6. Alle aanwijzingen van medewerkers van Sportfondsen Lisse en van de groundsman van LTC Lisse 

of de pachter van de horeca dienen te worden opgevolgd. 

7. De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, 

welke direct of indirect verband houden met het gebruik van de accommodatie. Indien er 

sprake is van meerdere gelijktijdige gebruikers, kan iedere gebruiker hoofdelijk voor 

vergoeding van de schade worden aangesproken. De gebruiker onderwerpt zich bij voorbaat 

aan de bepaling van de hoogte van het bedrag van de schade door de exploitant, welk bedrag 

op eerste aanzegging dient te worden voldaan. 

8. De exploitant behoudt zich het recht voor bepaalde personen de toegang tot de accommodatie 

voor bepaalde of onbepaalde tijd te ontzeggen wanneer daartoe aanleiding bestaat. 

9. De exploitant behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen c.q. aan te vullen 

indien zulks in het belang van de goede gang van zaken in de accommodatie noodzakelijk is. 

10. Het is niet toegestaan tennislessen te geven of te genieten met gebruikmaking van 

het winterabonnement. 

11. Sportfondsen Lisse heeft te allen tijde het recht uw lidmaatschap op te zeggen en 

abonnementsgelden te verrekenen. U bent gehouden aan de huisregels van LTC Lisse en de 

gebruiksvoorwaarden en algemene voorwaarden winterabonnement. De voor het verkleden 

en douchen benodigde accommodatie wordt door LTC Lisse beschikbaar gesteld. 

12. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de exploitant. 

 
 



Inschrijfformulier wintertennisabonnement 2022 - 2023 
Tennishal Ter Specke 
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In te vullen door Sportfondsen Lisse: 
 

 
❑ Bedrag voldaan    ❑ Abonnementspas verzonden / ontvangen d.d.    
 
Nummer abonnementspas:_____________ 
 
Opmerking: 
 
 
Verwerkt door:     (naam medewerker) 
 

Naam:   Voorletters:   

Adres:      

Postcode:   Woonplaats:   

Telefoon privé:   Mob tel:   

Geboortedatum:   M / V   

E-mailadres:      

       

❑ Wil een winterabonnement afsluiten om gebruik te kunnen maken van de pro-bounce tennisbanen 
in tennishal Ter Specke. 

       
Met ondertekening van dit formulier verklaart ondergetekende akkoord te gaan met de algemene- en 
gebruiksvoorwaarden en de tarieven van het winterabonnement voor  Tennishal Ter Specke. 

  
 

     

Handtekening:   Datum:   

       

Dit formulier kunt u volledig ingevuld, samen met een goed lijkende pasfoto, ondertekend 
retourneren aan Sportfondsen Lisse, Sportlaan 21, 2161 VA Lisse. 
 
Bij inlevering van dit formulier dient direct het verschuldigde abonnementsgeld te worden voldaan. Dit 
kan per kas of pin bij de receptie van Sportcentrum De Waterkanten. 
 


