
PARKREGLEMENT  TENNISVERENIGING KNEGSEL       

1. Dit  parkreglement is ingesteld ter bescherming van zowel het individuele belang als het  

groepsbelang van de gebruikers van dit park. 

Daartoe zal dit regelement op een voor ieder vrij toegankelijke plaats worden aangebracht, zodat 

iedereen (lid , introducé en/of bezoeker) geacht kan worden hiervan kennis te hebben genomen. 

 

2. Gebruikmaking van het tennispark en de daarbij behorende clubgebouwen is wat betreft 

bezoekers en introducés geheel voor eigen risico. TV Knegsel is op geen enkele  wijze 

aansprakelijk voor schade of ongevallen van niet leden, opgelopen op het tennispark.  

Tevens is TV Knegsel niet aansprakelijk voor, door leden, introducés, of bezoekers, verloren 

geraakte dan wel ontvreemde eigendommen.     

 

3. Toegang tot de banen is alleen voorbehouden aan leden van de vereniging en hun introducés, die 

daartoe de gebruikelijke kleding en het voorgeschreven schoeisel dragen. 

 

4. Leden van de vereniging zijn gerechtigd tot introductie van één of meerdere personen onder de 

volgende voorwaarden: 

a. Vooraf wordt een introductie formulier ingevuld en ondertekend door het  verenigingslid.      
b. Het introductie formulier wordt tezamen met de te betalen kosten in een enveloppe 

gedeponeerd in de daartoe bestemde bus 
c. Er mag maximaal 5 x per seizoen dezelfde persoon geïntroduceerd worden. 

d. Ex-leden kunnen het eerste seizoen na de opzegging niet geïntroduceerd worden. 

e. Voor introducés die juniorlid zijn bij een tennisvereniging van de gemeente Eersel en/of 

Veldhoven is geen introducégeld verschuldigd. 

  Formulieren en enveloppen zijn aanwezig in de hal bij het infobord. 

  De kosten voor introductie zijn € 2,50 per keer voor senioren en € 1,00 per keer voor junioren. 

 

5. Alle spelers zijn verplicht hun ledenpas in te hangen op het inhangbord, voordat zij gaan spelen. 

De regels voor het inhangen staan vermeldt op het informatiebord. Spelers die hun ledenpas niet 

hebben ingehangen hebben geen recht van spelen en moeten van de baan af als anderen willen 

spelen. 

 

6. Gereserveerde banen voor competitie wedstrijden en toernooien zijn alleen toegankelijk voor de 

deelnemers. 

 

7. Wij streven naar een rookvrije accommodatie en verzoeken alle aanwezigen vriendelijk om niet te 

roken binnen het gehele tennispark.  

 

8. Gebruikers van het park worden geacht geen schade te veroorzaken aan de banen, inrichting, 

gebouwen en beplanting van het park, en na gebruik de banen te vegen en geen afval achter te 

laten. 

 Ten aller tijden dienen de aanwijzingen van het bestuur met het oog op de gesteldheid van   

 de banen en gebouwen te worden opgevolgd. 


