
             

    

 
 

Aad Eversdijk, Coördinator Verhuur, 
06–53244064 of email a.eversdijk@quicknet.nl 

 

UIT DE BRAND!  
 

Sint Pancras, 17 maart 2016 

 

Na de grote brand in Sportcomplex De Oostwal kunnen wij u nu goed nieuws 

brengen. De Sporthal is weer in gebruik genomen. De herbouw van het 

Sportcafé is begonnen en de totaal vernieuwde tennishal wordt ruimschoots op 

tijd voor het nieuwe seizoen speelklaar opgeleverd. Voor het tennisseizoen 

2016 - 2017 wordt een grote korting doorgevoerd op de huurtarieven. 

 

Vernieuwde tennishal 

 

De tennishal wordt weer als nieuw. Nieuwe daglichtkoepels, een nieuwe en betere 

verlichting (ledlampen), nieuwe gordijnen en nieuw tapijt. Kortom, we hebben weer een 

prachtige nieuwe tennisaccommodatie. Het herstel van de tennishal loopt volgens 

planning; oplevering zal ruimschoots voor de start van het nieuwe winterseizoen 

plaatsvinden. Met de herbouw van het sportcafé en een deel van de tennisverblijfsruimte 

is gestart en de oplevering zal naar verwachting in juni a.s. plaatsvinden. Aan het begin 

van het nieuwe seizoen zal samen met de andere exploitanten van Sportcomplex De 

Oostwal een feestelijke heropening plaatsvinden. 

 

Grote korting nieuwe winterseizoen 
 

U heeft als huurder van onze tennishal veel last ondervonden van de brand. Uw 

wekelijkse tennis uur kon het afgelopen winterseizoen niet doorgaan en velen zijn al dan 

niet met succes op zoek gegaan naar een alternatief. Voor deze overlast bieden wij alle 

huurders van het winterseizoen 2016 - 2017 éénmalig een korting aan van 15% op onze 

huurtarieven, die overigens al sinds 2002 niet zijn verhoogd. 

 

Verlenging contracten 

 

Zoals gebruikelijk worden lopende contracten verlengd indien de huurprijs op 1 juni 

voorafgaand aan het nieuwe winterseizoen aan ons is overgemaakt. De rekening voor de 

met 15% verlaagde baanhuur voor het komende seizoen 2016 - 2017 wordt u in april 

a.s. toegezonden. Voor eventuele betalingsregelingen kunt U contact opnemen met Aad 

Eversdijk, coördinator Verhuur. 

Wij wensen u een mooie lente en zomer toe, en alvast veel speelplezier in het komende 

winterseizoen. 

Met vriendelijke tennisgroeten, 

Aad Eversdijk, coördinator Verhuur 
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