
 

Halreglement Stichting Tennisbanen Sint Pancras (2017) 

Let op: De Tennishal mag alleen worden betreden 
op zaaltennisschoenen!  
 
U dient zich aan deze regel te houden. Het komt nog wel eens voor dat 
halgebruikers spelen op gravelschoenen of schoenen, waarmee buiten op 
straat is gelopen en die afgeven op het tapijt. Het tapijt heeft hierdoor erg 
veel te lijden!  

Met zaaltennisschoenen - laat u adviseren door de vakman, bijvoorbeeld 
uw trainer - blijft niet alleen het tapijt beter en schoner, maar kunt u zich 
ook veel gemakkelijker over de baan bewegen. Schoenen met witte zolen 
met zwarte hielstukken of punten kunnen soms leiden tot zwarte strepen 
op het tapijt door o.a. de afzetbeweging. Deze schoenen s.v.p. niet 
gebruiken. 

Belangrijke punten om bij stil te staan: 

• De hal is uitsluitend toegankelijk voor huurcontract-houders en voor 
hen die gebruik maken van de mogelijkheid van incidenteel huren 
gedurende de tijden die zijn overeengekomen;  

• Kinderen die 12 jaar of jonger zijn, mogen alleen gebruik maken van 
een binnenbaan onder begeleiding van één of meerdere personen die 
18 jaar of ouder zijn;  

• De hal mag uitsluitend met (binnen)tennisschoenen worden betreden;  
• Het is verboden op straffe van verwijdering de hal te betreden met 

schoenen waaraan zich straatvuil, gravel enz. bevindt;  
• De spelers (speelsters) dienen gekleed te zijn in tenniskleding, 

uiteraard zijn trainingspakken toegestaan;  
• Niet tennisspelende kinderen mogen niet in de hal worden 

meegenomen;  
• Honden of andere (huis)dieren hebben geen toegang tot de hal;  
• Voor het aantrekken van een tennisleraar/lerares of het geven van 

tennisinstructie is toestemming van de eigenaar vereist;  
• Het is niet toegestaan om tennistassen, kleding e.d. te plaatsen tegen 

of achter de gordijnen. Dit in verband met struikelgevaar. Deze spullen 
s.v.p. bij de banken neerleggen. 

 

 



• Niet toegestaan zijn al die gedragingen en handelingen die naar oordeel 
van de beheerder in strijd zijn met de goede orde zoals b.v.:  

§ hinderlijk en onbehoorlijk optreden;  
§ het maken van harde muziek;  
§ het spelen met ballen tussen en achter de banen;  
§ het springen en stappen over de netten;  
§ het verontreinigen van de hal;  
§ het ROKEN in de hal;  
§ het meenemen van consumpties in de tennishal (dit i.v.m. 

glasscherven bij breuk flesjes/glazen en vlekken en rommel op de 
vloer veroorzaakt door frisdranken, broodjes, koek, e.d.) 

• Men is verplicht in alle gevallen van beschadiging van de banen, 
netpalen, netten, meubilair of andere eigendommen van de eigenaar of 
beheerder terstond aan de beheerder mededelingen te doen en de 
geleden schade te vergoeden;  

• De eigenaar en de beheerder stellen zich niet aansprakelijk voor 
persoonlijk letsel of materiele schade opgelopen tijdens het verblijf in 
de hal op welke wijze of door welke oorzaak dan ook;  

• De eigenaar of beheerder heeft het recht een ieder die zich niet aan dit 
reglement houdt uit de hal te verwijderen of te doen verwijderen;  

• De eigenaar en beheerder behouden zich het recht voor beslissingen te 
kunnen nemen die het functioneren van de hal ten goede komen. 

• De eigenaar en beheerder behouden zich het recht voor beslissingen te 
kunnen nemen die de veiligheid van een ieder ten goede kan komen. 

 


