Reglement voor de MIVB tennisbanen
Artikel 1: Toegang tot de banen
1. De toegang tot de tennisbanen is voorbehouden voor de leden van de KKSVIVB die vermeld staan op
de ledenlijst die voorzien wordt door het Facility Management evenals voor externe leden toegelaten
door het Facility Management.
2. De reservaties gebeuren bij de beheerder van het club house van dinsdag tot zondag via telefoon 02
515 37 60.
3. Voor elke reservatie moeten de namen van alle spelers gecommuniceerd worden. Enkel de spelers van

wie de namen bij de reservatie gecommuniceerd werden, krijgen toegang tot het court.
4. Elk court dat 10 minuten na het uur van reservatie niet in gebruik genomen is, wordt gezien als
beschikbaar.
5. De tenniscourts buiten zijn toegankelijk van dinsdag tot zondag van 10u tot 22u30. Alleen de effectieve

reservaties in de agenda zullen in beschouwing worden genomen. De sleutel van het veld moet bij het
clubhouse worden afgehaald met overhandiging van de identiteitskaart en de aansluitingskaart van de
sportkring van de persoon die heeft gereserveerd, en moet na gebruik worden teruggebracht. De
omnisportzaal (indoor tennis) is toegankelijk van maandag tot zondag van 9u tot 22u30 en volgens de
planning van de verschillende sportdisciplines.
Artikel 2: Uitnodigingen
1. De leden van de tennisafdeling van de KKSVIVB en die in regel zijn met hun bijdrage, kunnen
beschikken over 2 gratis uitnodigingen voor dat jaar, geldig voor 1 speeluur. Ze zijn verantwoordelijk
voor hun genodigden die onderhavig reglement moeten naleven.
Artikel 3: Outfit in de ‘tennis’ ruimte
1. Er wordt een correcte vestimentaire outfit vereist. Het is verboden om u met een bloot bovenlichaam te
begeven op de courts en op het terras van het club house. De toegang tot de courts is enkel toegelaten
met tennisschoenen met effen zolen.
2. Sportiviteit is onmisbaar binnen de club en de leden moeten de regels inzake fatsoen en goed gedrag
op de courts naleven.
Artikel 4: Onderhoud
1. Het is verplicht om met het net te slepen en te sproeien na het spelen. Deze maatregel zorgt voor het
behoud van de kwaliteit.
2. De spelers moeten erover waken dat de courts netjes blijven zonder afval of lege flesjes. Daartoe zijn

er vuilnisbakken voorzien.
Artikel 5: Discipline
1. Geen enkel lid of genodigde heeft de toelating om betaalde tennislessen te geven. Het niet naleven
van dat punt betekent de uitsluiting voor de rest van het jaar van die persoon.
2. Het is verboden om te roken, om een andere activiteit dan tennis uit te oefenen, om dieren mee te
brengen op de courts.
3. Elk verzuim aan onderhavig reglement kan een waarschuwing, een tijdelijke uitsluiting, of zelfs een
definitieve uitsluiting van de overtreder met zich meebrengen.
Artikel 6
Het reserveren van een court betekent de aanvaarding van alle clausules van onderhavig reglement.
Alle nuttige informatie met betrekking tot het beheer van de terreinen kan verkregen worden bij het Facility
Management op het telefoonnummer 02 515 37 65.
De M.I.V.B. wijst elke verantwoordelijkheid af in het geval van verlies of diefstal op de courts of in de
kleedruimtes.
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