Overeenkomst bij huur bemand clubhuis plus eventueel tennisbanen Tennisvereniging
Ommoord (TVO) voor privéfeestjes leden
1. Het clubhuis/de tennisbanen worden alleen verhuurd aan leden (minimaal 1 lid).
2. De huurder moet minimaal 18 jaar zijn.
3. De verhuur kan niet doorgaan als die datum samenvalt met een door TVO georganiseerd
evenement.
4. Het clubhuis wordt verhuurd met inzet van 2 leden van het Barserviceteam ter bemanning van
de bar en het verstrekken van snacks. Wanneer TVO geen Barserviceteamleden beschikbaar
heeft, kan de verhuur niet doorgaan. Het hurend lid kan zijn voorkeur uitspreken voor de leden
van het Barserviceteam.
5. De huurder is verantwoordelijk voor de orde en het gedrag van zijn/haar genodigden. Hij/Zij kan
dit niet delegeren aan de leden van het Barserviceteam.
6. Schade aan de eigendommen van TVO veroorzaakt door gasten van het privéfeest zal op de
huurder worden verhaald.
7. De leden van het Barserviceteam behouden zich, overeenkomstig sportkantinereglementen, het
recht voor alcohol te weigeren aan gasten.
8. Ter voorkoming van overlast voor omwonenden wordt de huurder gevraagd na 22.00 uur geen
harde muziek buiten af te spelen.
9. Het privéfeest mag tot uiterlijk 01.00 uur duren.
10. Drank en frituursnacks worden van TVO afgenomen. Andere etenswaar (salades, barbecue,
frituursnacks die NIET op de TVO-consumptielijst voorkomen, etc.) mogen door de huurder
worden meegebracht. Indien uiterlijk een week van tevoren aangegeven, kunnen inkopen ook
via TVO plaatsvinden. In dat geval moet een verkoopprijs overeengekomen worden met
huurder.
11. De huurder is verantwoordelijk voor het bezemschoon achterlaten van de locatie. Wanneer dit
niet gebeurt, wordt € 50,00 schoonmaakkosten in rekening gebracht.
12. Eventuele TVO-leden/bezoekende teams die getennist hebben, kunnen tijdens de
verhuurperiode gebruik maken van de kleedkamers en de bar.
13. Verhuurd worden het clubhuis, de kleedkamers, de toiletten en het terras.
14. Indien de tennisbanen niet gehuurd zijn, mogen deze door niet-leden van TVO niet worden
betreden. Ook niet indien aan de regels van geschikte kleding is voldaan.
15. De kosten voor de huur van het clubhuis bedragen € 100, exclusief de evt. huur van de
tennisbanen (tot aan de ALV in maart 2016). Hiervoor stelt TVO een factuur op voor het
hurende lid. De huur wordt bij afsluiting van het feest per pin voldaan aan de leden van het
Barserviceteam, tegelijk met de afrekening van gebruikte drank en consumpties.
Regels bij huur van tennisbanen
Wanneer de huur ook de banen betreft, gelden de volgende regels:
A. De banen mogen uitsluitend worden betreden met tennisschoenen én tennis-/sportkleding.
B. Behoudens plastic flesjes/bidons met water of sportwater, mogen er geen drank en etenswaar
op de banen worden meegenomen.
C. De laatste spelers slepen de banen schoon.
D. Er blijft altijd een baan beschikbaar voor leden (baan 4), o.a. om vrij te spelen of voor het
inhalen van een competitiewedstrijd.
E. Voor het gebruik van de banen zal een extra bedrag in rekening worden gebracht van € 25,00
per baan (regeling geldt tot aan de ALV in maart 2016).
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