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Nieuwsbrief Winterseizoen 2018 – 2019 

 
Beste Contractanten, 

Het winterseizoen 2017-18 loopt ten einde en langzaam maar zeker naderen 
lentetemperaturen en het buitenseizoen. Niettemin willen wij u alvast informeren 
over het komende winterseizoen. Vanzelfsprekend hopen wij u ook het nieuwe 
seizoen weer te mogen begroeten als contractant. Onderstaand wat informatie 
over het komende winterseizoen. 
 

Tarieven en periode 
 

Wij hebben de afgelopen 15 jaar de tarieven niet verhoogd. In verband met de 
doorgelopen jaarlijkse verhogingen van externe kosten - zoals energie, huur en 
belastingen - hebben wij besloten om de tarieven voor het komende seizoen aan 
te passen met gemiddeld circa 8%. De nieuwe tarieven zijn nog steeds buiten-
gewoon concurrerend ten opzichte van verglijkbare tennishallen en treft u aan op 
onze website. Voor de zondagavond is overigens het tarief verlaagd (die avond 
valt niet langer onder het piektarief).  
 

Het nieuwe seizoen start op maandag 3 september 2018 en loopt tot en met 
zondag 7 april 2019. Tijdens het kersttennistoernooi van woensdag 26 december 
2018 tot en met dinsdag 1 januari 2019 is de hal niet beschikbaar voor onze 
contractanten. 
 

Ook dit seizoen blijft het mogelijk om na 22.00 uur halve uren te huren. Verder 
kunt u gedurende het hele zomerseizoen uren huren in de tennishal. Voor 
boekingen in het zomerseizoen of losse uren in het winterseizoen kunt u terecht 
bij Mike en Petra Karels (Telefoon 072-5641817, Mobiel 06-31948141, E 
sportcafedeoostwal@ziggo.nl en W www.sportcafedeoostwal.nl ) 
 

Verlenging contracten 
 

De lopende contracten worden verlengd indien de huurprijs op 1 juli voorafgaand 
aan het nieuwe seizoen aan ons is overgemaakt. De rekeningen voor de 
baanhuur 2018-19 zullen begin juni 2018 worden verstuurd. 

Wij wensen u een mooie lente en zomer toe, en alvast veel speelplezier in het 
komende winterseizoen. 
 
Jan Nanne, coördinator vaste verhuur 


