
Wintertennis 
 

2021 - 2022 
 

Spekkelaan 4 | Lisse 
sportlocatieslisse.nl 

NC 



Kijk voor meer informatie ook op onze 
website www.sportlocatieslisse.nl 

Tarieven van 1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021     
 De  tarieven zijn inclusief 9% BTW. 

Contract 
per uur per 
baan 

Reservering per 
uur per baan 

Dag Van tot 

Maandag t/m zaterdag 08:00 09:00 € 360,00 € 16,50 

Maandag t/m vrijdag 09:00 12:00 € 460,00 € 21,50 

Maandag t/m vrijdag 12:00 13:00 € 360,00  € 16,50  

Maandag t/m vrijdag 13:00 19:00 € 460,00  € 21,50 

Maandag t/m vrijdag 19:00 22:00 € 560,00 € 26,50 

Maandag t/m vrijdag 22:00 23:00 € 460,00 € 21,50 

Maandag t/m vrijdag 22:00 23:30 € 460,00 € 21,50 

Zaterdag 09:00 19:00 € 460,00  € 21,50 

Zondag 09:00 17:00 € 560,00 € 26,50 

Zaterdag en zondag 
  

19:00 23:00 Toernooien € 205,00 

20:00 24:00   (4 uur) 

Vaste baan 
Wilt u zeker zijn van een tennisbaan gedurende het winterseizoen en met slecht weer 
toch door tennissen? Reserveer dan een vaste baan voor het volgende winterseizoen  
(1-10-21 t/m 31-03-22). U kunt u één of meerdere ba(a)n(en) reserveren in Tennishal Ter 
Specke via bijgesloten  inschrijfformulier.  
 
Incidenteel gebruik tennisbaan 
Het is ook mogelijk om incidenteel gebruik te maken van de tennisbanen. U kunt dan per 
keer een baan te reserveren. Om een reservering te maken, kunt u terecht bij de horeca 
van LTC Lisse via 0252 - 41 38 69.  
 
Winterabonnement 
Het is ook mogelijk om een wintertennisabonnement af te sluiten. Met dit abonnement 
kunt u op afhangbasis gebruik maken van de banen. De kosten voor dit abonnement  
bedragen € 130,00 per persoon. Voor meer informatie en de voorwaarden van dit  
abonnement  verwijzen wij u naar het aparte inschrijfformulier. Dit is te vinden op de  
website www.sportfondsenlisse.nl. 
 
Zaterdagavond 
Een gezellig toernooi met vrienden, familie of een sportief bedrijfsuitje organiseren?  
 

Dit kan op zaterdagavond want dan is de hal speciaal gereserveerd voor groepen, feesten 
en partijen. U kunt de avond compleet maken met passende hapjes en drankjes.  
Informeer bij de beheerder van de kantine naar de mogelijkheden via 0252 - 41 38 69. 



Reserveringsvoorwaarden 
 

Artikel 1 
Door het ondertekenen en inzenden van het aanmeldformulier contract wintertennis 2021-2022 
Tennishal Ter Specke geeft u aan, gebruik te willen maken van één of meerdere overkapte  
tennisbanen op sportpark Ter Specke.  
 
Tevens verklaart u door ondertekening van het inschrijfformulier op de hoogte te zijn en akkoord te 
gaan met onze reserverings– en gebruiksvoorwaarden. De gebruiksvoorwaarden zijn te vinden op 
onze website www.sportfondsenlisse.nl. 
 
Artikel 2 
Banen kunnen alleen gereserveerd worden door het bijgesloten inschrijfformulier volledig ingevuld 
en ondertekend te retourneren aan Sportfondsen Lisse (Sportlaan 21, 2161 VA  
Lisse, 0252-41 44 88. Wanneer de door u aangevraagde speeldag en -tijd beschikbaar is, ontvangt u 
een factuur.  
 
Wanneer de door u aangevraagde speeldag en -tijd niet beschikbaar is, zullen wij u hier zo  
spoedig mogelijk van op de hoogte brengen. Reserveringen worden behandeld op volgorde van  
datum. Hierbij geldt de datum van binnenkomst bij Sportfondsen Lisse. 
 
Artikel 3 
Voor de betaling van de gereserveerde baan ontvangt u na inschrijving een factuur.  
Sportfondsen Lisse hanteert een betalingstermijn van 30 dagen en wanneer de betaling niet  
tijdig ontvangen is, vervalt uw reservering en mag Sportfondsen Lisse de baan aan anderen  
aanbieden.  
 
Artikel 4 
Bij annulering voor 1 oktober 2021 worden er annuleringskosten in rekening gebracht.    
Deze kosten bedragen € 75,00 per baan tenzij de gereserveerde tijd omgezet wordt naar een  
andere (beschikbare) tijd. Bij annulering na 1 oktober 2020 wordt 50% van de contractprijs in 
rekening gebracht.  
 
Artikel 5 
Het wintertenniscontract wordt aangegaan voor de periode van 1 oktober 2021 tot en met  
31 maart 2022. Sportfondsen Lisse heeft het recht om incidenteel gedurende één of meerdere uren 
over het gereserveerde te beschikken, mits de gebruiker hier tenminste twee weken van tevoren 
schriftelijk van in kennis wordt gesteld. De gebruiker zal voor deze niet beschikbare uren   
gecompenseerd worden door middel van een alternatieve tijd of restitutie van de  
gebruiksvergoeding. 
 
Artikel 6 
In eerste instantie is het alleen mogelijk om te reserveren op basis van hele klokuren.  
Wanneer het baanschema dit toelaat, kan eventueel verlengd worden met een ½ uur voor of na het 
klokuur. U kunt uw wens aangeven op het inschrijfformulier (tenzij uw huidige contract al uit ½ 
uren bestaat). 
 
Artikel 7 
Van 20 december 2021 t/m 2 januari 20212is er geen vaste verhuur. Het is dan uiteraard wel  
mogelijk om de banen los te huren, mits er in die periode geen evenementen georganiseerd  
worden.  



Inschrijfformulier contractbaan wintertennis seizoen 2021 - 2022 
(nieuwe contractanten) 

Naam:     
  

Voorletters:     

Adres:             

Postcode:     
  

Woonplaats:     

Telefoon privé:       Telefoon /mob:     

Geboortedatum:     
  

M / V     

E-mailadres:     
  

      
                
                


  
Wenst voor het winterseizoen 2021-2022 op de volgende dag(en) en tijd(en) gebruik te wil-
len maken van een probounce tennisbaan in tennishal Ter Specke: 

                
  Aantal banen Van Tot   Dag     

        
    1e keus 

        
    2e keus 

        3e keus     

                
Indien de door u opgegeven tijd niet beschikbaar is, zullen wij u hier zo spoedig mogelijk van 
op de hoogte brengen. Wanneer u ook een 2e en 3e voorkeur opgeeft, is de kans groter dat 
wij u een baan aan kunnen bieden. 

Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met de algemene reserverings– en  
gebruiksvoorwaarden en de tarieven voor het gebruik van Tennishal Ter Specke. 

Handtekening:     
  

Datum:     

                
Dit formulier gelieve volledig ingevuld en ondertekend retourneren aan Sportfondsen Lisse, 
Sportlaan 21, 2161 VA Lisse. 

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met de administratie van Sportfondsen 

Lisse via 0252 - 41 44 88 of via sportfondsenlisse@sportfondsen.nl 

Indien u na 1 oktober 2021 alsnog gebruik wilt maken van een contractbaan, dan wordt  

uiteraard naar rato de nog resterende weken van het seizoen in rekening gebracht. 


