
 

Tennispark Vreugd en Rust 

Baanhuur Overeenkomst  

 

De ondergetekenden: 

1. Tennispark Vreugd & Rust BV, Oosteinde 5, 2271 EA Voorburg 

Hierna te noemen: Verhuurder; 

2. ..........,              

adres, postcode, stad, email adres, telefoonnummer 

Hierna te noemen: Huurder; 

 

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt 

 

Artikel 1 

De Verhuurder verklaart hierdoor te hebben verhuurd aan de Huurder, gelijk deze verklaart te 

hebben gehuurd van Verhuurder de navolgende tennisba(a)n(en) op het Tennispark 

Baannummer .... op elke .....dag, van ... uur tot ... uur, gedurende het zomerseizoen 20../zomer- en 

winterseizoen 20..-20.. en zulks tegen de navolgende voorwaarden: 

 

Artikel 2 

De totale huurprijs bedraagt € ........ De betaling dient te geschieden door storting of overschijving op 

IBAN NL02ABNA0479694915 t.n.v. Tennispark Vreugd & Rust B.V. 

 

Artikel 3 

De betalingen dienen, zonder beroep op compensatie, binnen 7 dagen na ondertekening te 

geschieden. Bij niet of niet tijdige betaling is huurder door het enkele verloop van de termijn in 

gebreke. De Verhuurder heeft alsdan het recht om te zijner keuze de overeenkomst zonder 



schriftelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen en over het gehuurde vrijelijk te beschikken 

dan wel – onder opschorting van het speelrecht tot aan de betaling – het nog verschuldigde bedrag 

in rechte te vorderen, onverminderd zijn recht op volledige schadeloosstelling. 

 

Artikel 4 

Huurder is verplicht 2 maanden voorafgaand aan het zomer- of wintersseizoen of, indien deze 

overeenkomst na die datum gesloten wordt, onmiddellijk na sluiting daarvan, aan Verhuurder een 

lijst te overhandigen, vermeldende volledige naam en woonadres, inclusief email addres en 

telefoonnummer, en (mits het een junior betreft) geboortedatum van alle personen die van het 

gehuurde gebruik zullen maken. Huurder zal voor iedere daarop vermelde persoon een Parkkaart 

ontvangen tegen betaling van €25,00 voor senioren en €12,50 voor junioren (jonger dan 18 jaar; 

beslissend is de leeftijd op 1 april), indien het een baanhuur voor het zomerseizoen betreft. Indien 

het een baanhuur voor het zomer+winterseizoen betreft, zijn de kosten voor een  Parkkaart €40,00 

voor senioren en €20,00 voor junioren (jonger dan 18 jaar; beslissend is de leeftijd op 1 april). Indien 

Huurder nadien ook andere dan aldus aangemelde personen op de banen wil laten spelen, zal hij 

tevoren voor deze personen eveneens een Parkkaart aanvragen en aan Verhuurder voldoen. 

 

Artikel 5 

1. Het zomerseizoen, bedoeld in artikel 1, loopt van 1 april tot en met 30 september. Het 

zomer+winterseizoen, bedoeld in artikel 1, loopt van 1 april tot en met 31 maart.  

2. Hiervan is een al dan niet aaneengesloten periode van 14 dagen, ter keuze van Verhuurder, 

gedurende welke periode de Verhuurder de banen voor het houden van wedstrijden ter 

beschikking zal hebben, mits hij hiervan ten minste drie weken van tevoren mededeling doet 

door aanplakking van desbetreffend bericht op een voor belanghebbenden op het park 

duidelijk zichtbare plaats. 

3. Maximaal 1 week per jaar mag de baan door de directie normaal gesproken gesloten zijn ivm 

onderhoud 

4. Rondom Kerstmis en Nieuw Jaar is het Park mogelijk gesloten 

5. Op de avond van de Dodenherdenking is het Park gesloten tussen 19.55 uur en 20.05 uur. 

 

 

Artikel 6 

De Verhuurder verplicht zich om voor zover mogelijk in verband met de weersomstandigheden de 

banen goed bespeelbaar te houden. Al het noodzakelijk onderhoud geschiedt door de zorg van en 

voor rekening van Verhuurder. Het is Huurder niet toegestaan zelf onderhouds- of 

reparatiewerkzaamheden te verrichten.    

 

Artikel 7 

Verhuurder (of de Parkbeheerder als zijn gemachtigde) is bevoegd om, indien de weersgesteldheid, 

herstellingen of andere oorzaken dit noodzakelijk maken, de banen onbespeelbaar te verklaren 

zonder terzake tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. 



Artikel 8 

1. Het is Huurder niet toegestaan de banen aan derden te verhuren of in gebruik af te staan 

dan wel voor andere doeleinden dan het dan het beoefenen van de tennissport te gebruiken. 

2. Voor het aanstellen van een tennisleraar en het geven van tennislessen is toestemming van 

Verhuurder noodzakelijk. 

 

 

Artikel 9 

Verhuurder is niet aansprakelijk voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel van of door spelers op het 

Park, voor, tijdens of na het bespelen van de banen aangebracht en evenmin voor schade aan of 

verlies van goederen. 

 

Artikel 10 

Behoudens schriftelijke toestemming van Verhuurder is het Huurder niet toegestaan toegangsprijzen 

te heffen voor het bezoek aan wedstrijden. 

 

Artikel 11 

Het aan deze overeenkomst gehechte Reglement van Orde maakt deel uit van deze overeenkomst, 

mits alle bespelers van het park van deze voorwaarden op een duidelijk zichtbare plaats kennis 

kunnen nemen. 

 

Artikel 12 

Verhuurder heeft het recht banen die zijn verhuurd door derden te laten bespelen zolang Huurder 

van het speelrecht geen gebruikt maakt. 

 

Artikel 13 

Indien het door Huurder ondergetekende exemplaar van dit contract niet binnen 14 dagen na 

dagtekening in het bezit van Verhuurder is, kan deze de overeenkomst als niet gesloten beschouwen 

en over de daarin genoemde baan (banen) naar zijn goeddunken beschikken.  

 

Artikel 14 

Elk nalaten, handelen of gedragen van Huurder of zijn medespelenden, in strijd met een of meer 

bepalingen van deze overeenkomst, kan voor Verhuurder aanleiding zijn deze overeenkomst als 

geeindigd te beschouwen, zonder dat dit grond oplevert tot enige verrekening of restitutie 

Datum 

De huurder      De verhuurder 

………………………..     …………………………….. 


