
 

 

Parkreglement Tennispark De Bataaf 

01-07-2021 

Het parkreglement is een opsomming van de regels 
die gelden op Tennispark De Bataaf. Een ieder die het 
aangaat wordt geacht bekend te zijn met dit 
reglement ( zie ook: www.thordebataaf.nl) 

Artikel 1 

Het parkreglement maakt deel uit van elke 

baanverhuurovereenkomst en is evenzeer van kracht 

t.a.v. abonnementhouders, huurders van de banen, 

leden van tennisvereniging Thor De Bataaf (hierna: 

“de Vereniging”), gebruikers van de Thor Tennis 

Academy alsmede bezoekers van het tennispark. 

Artikel 2 
De banen (indoor en outdoor) mogen allen 
uitsluitend worden betreden met voor de ondergrond 
vereiste tennisschoenen en spelers dienen gangbare 
tenniskleding (zoals aangegeven op de website van 
de KNLTB) te dragen, zulks ter beoordeling van de 
groundsman en het bestuur van de Stichting 
Onroerend Goed De Bataaf (hierna: "de Stichting”) of 
het bestuur van de Vereniging. Het is niet toegestaan 
de banen te gebruiken, die door de groundsman 
onbespeelbaar zijn verklaard, of die niet kunnen 
worden afgehangen op het baanreserveringssysteem. 

Artikel 3 
Het betreden van een baan kan alleen indien men 
deze heeft gehuurd dan wel dat men lid van de 
Vereniging, of een introducee van een lid van de 
Vereniging is. Huurders van een baan zijn voor het 
spelen op het park gehouden aan de 
baanhuurovereenkomst, waar dit parkreglement deel 
van uit maakt, afgegeven door de Stichting. 
Afschrijven van een baan vindt plaats via het digitale 
baanreserveringssysteem ‘Baanreserveren.nl’.  

Artikel 4 
Afhangen kan onder meer door leden van de 
Vereniging door een geldige ‘Baanreserveren.nl’ 
account die gekoppeld is aan de KNLTB-pas. Ook met 
een geldige ‘Baanreserveren.nl’ account die door de 
Stichting is verstrekt, kan worden afgehangen. Het is 
niet toegestaan banen te reserveren anders dan met 
de namen van de spelers die op de baan spelen (incl. 
intro’s). 

Artikel 5 
Het is niet toegestaan om, zonder schriftelijke 
toestemming van het bestuur van de Stichting, 
handel in de ruimste betekenis van het woord op het 
park te drijven.  

Artikel 6  
Slechts met schriftelijk toestemming van het bestuur 
van de Stichting is het toegestaan les te geven; dit 
geldt voor anderen dan de bij Stichting en Vereniging 
bekende instructeurs van de Thor Tennis Academy. 

Artikel 7  
Meegebrachte honden dienen aangelijnd te zijn. 
Hondenbezitters dienen uitwerpselen van hun hond 
terstond op te ruimen.  Hondenbezitters zijn 
aansprakelijk voor eventuele overlast en/ of 
vervuiling die is veroorzaakt door hun hond(en). 

Artikel 8 
Alle gedragingen en handelingen die de belangen van 
het park, de tennisvereniging en de betrokken 
businesspartners op enigerlei wijze schaden of 
kunnen schaden, zulks ter beoordeling van het 
bestuur van de Stichting, is niet toegestaan. Het is 
onder meer verboden (niet-limitatief) om: 

a. Te roken op het park, dit verbod geldt over 
het hele park zowel binnen als buiten. 

b. het gebruik van kauwgom, alsmede het 
gebruik van glaswerk op de banen; 

c. Overmatig alcohol te nuttigen ten tijde van 
activiteiten die door of namens de 
Vereniging of de Stichting zijn georganiseerd; 

d. Het zonder toestemming naar de banen of 
looppaden verplaatsen van terrasmeubilair; 

e. Hinderlijk en/of onbehoorlijk optreden 
jegens parkspelers, parkprofessionals, 
waaronder barpersoneel of 
vertegenwoordigers van de Vereniging of 
Stichting en/of haar groundsman; 

f. Het spelen met tennisballen buiten de 
banen; 

g. Het spelen met meer dan 6 tennisballen op 1 
tennisbaan zonder voorafgaande 
toestemming van de Stichting of Vereniging; 

h. Het beklimmen van alsmede het zitten tegen 
hekwerken en het betreden van borders; 

a. Het verontreinigen - door wegwerpen of 
achterlaten van afval – van banen, 
looppaden, parkeerterrein en/ of borders. 

Artikel 9 
Alle banen moeten na het spelen gesleept worden, 
conform de instructies van de groundsman en/of 
aanwijzingen op de TV schermen in het clubhuis van 
de vereniging of zoals via de website en/of de 
Clubapp is meegedeeld . Men is verplicht in geval van 
beschadiging van banen, netpalen en/of netten, 
gereedschappen, meubilair of andere eigendommen 
van het park, terstond aan het bestuur van de 
Stichting of haar groundsman mededeling te doen en 
de geleden schade op verzoek van het bestuur van de 
Stichting te vergoeden. 

Artikel 10 
De Stichting is niet aansprakelijk voor enigerlei vorm 
van lichamelijk letsel van of door spelers op het park, 
vóór, tijdens of na het bespelen van de banen  en 



 

 

evenmin voor schade aan of verlies van goederen of 
zaken, ook al wordt er toezicht op gehouden. 

Artikel 11 
Het bestuur van de Stichting behoudt zich het recht 
voor om bij overtreding der verbodsverklaringen, 
zowel door huurder als introducés gepleegd, een 
boete te bedingen ofwel opzegging van het 
huurcontract, zonder restitutie van baanhuur, dan 
wel ontzegging van het recht op toegang tot het park. 

Artikel 12 
Het bestuur van de Stichting behoudt zich het recht 
voor uitzonderingen te maken op het reglement. In 
gevallen waarin de reglementen niet voorzien, beslist 
het bestuur van de Stichting. 


