
Reglement gebruik van banen door niet-leden  

TENNIS 

• Ook niet-leden kunnen onder voorwaarden gebruik maken van de banen.   

• Tennisbanen kunnen per uur of dagdeel (*) worden GEHUURD.  

• Per baan zijn maximaal twee INTRODUCEES toegestaan.  

• Niet-leden mogen maximaal 5 x per jaar worden geïntroduceerd. Een lid mag 

maximaal 5 x per jaar een boeking doen met een introducé. 

• Tarieven introducees: voor de jeugd € 2,50 per dagdeel; voor de senioren € 7,50 per 

uur.  

• Het huren van tennisbanen is door de week in principe niet mogelijk na 18.00 uur 

• Verhuur of spelen met introducees is niet mogelijk tijdens trainingsuren of op dagen 

waarop toernooien, evenementen of competities plaatsvinden 

• Vooraf digitaal reserveren is verplicht. Dat kan via tennisboeker.nl. 

• Het huren/ reserveren kan maximaal 6 dagen tevoren en er mogen maximaal twee 

reserveringen open staan. 

• De kosten verbonden aan het huren van een tennisbaan bedragen € 15,- per uur 

• Voor het huren van vier tennisbanen voor één dagdeel (*) wordt € 120,- in rekening 

gebracht 

• Op verzoek kan door de club ook een tennisclinic worden georganiseerd. Een verzoek 

daartoe kan worden ingediend bij onze contactpersoon (Marissa Hos 

pr-team@tpcmaliskamp.nl; tel.nr. 06-48988875). De kosten van de clinic worden in 

onderling overleg vastgesteld en zijn onder meer afhankelijk van het aantal 

deelnemers.    

• Betalingen voor verhuur, introducees en clinics vinden vooraf plaats via Ideal.   

• Voor het overige (waaronder geldende gedragsregels) zijn de bepalingen van het 

Baan- en paviljoenreglement van TPC Maliskamp van toepassing. 

(*) Onder een dagdeel wordt verstaan 4 uur achter elkaar in de ochtend of middag. 

PADEL 

• Ook niet-leden kunnen onder voorwaarden gebruik maken van de banen   

• Padelbanen kunnen per uur of dagdeel (*) worden GEHUURD.  

• Per baan zijn maximaal twee INTRODUCEES toegestaan.  

• Niet-leden mogen maximaal 5 x per jaar worden geïntroduceerd. Een lid mag 

maximaal 5 x per jaar een boeking doen met een introducé. 

• Tarieven introducees: voor de jeugd € 2,50 per uur; voor de senioren € 7,50 per uur.  

• Het huren van padelbanen is door de week in principe niet mogelijk na 18.00 uur 

• Verhuur of spelen met introducees is niet mogelijk tijdens trainingsuren of op dagen 

waarop toernooien, evenementen of competities plaatsvinden 

• Vooraf digitaal reserveren is verplicht. Dat kan via padelboeker.nl of de Meet & Play 

App.  

• Het huren/reserveren kan maximaal 6 dagen tevoren en er mogen maximaal twee 

reserveringen open staan. 

• De kosten verbonden aan het huren van een padelbaan bedragen € 20,- per uur.   
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• Het huren van padelrackets kost € 5,- per uur; de aanschaf van een blik padelballen  

kost € 7,50.  

• Op verzoek kan door de club ook een padelclinic worden georganiseerd. Een verzoek 

daartoe kan worden ingediend bij onze contactpersoon (Marissa Hos, 

pr-team@tpcmaliskamp.nl); tel.nr. 06-48988875). De kosten van de clinic worden in 

onderling overleg vastgesteld en zijn onder meer afhankelijk van het aantal 

deelnemers.    

• Voor het huren van padelbanen voor één dagdeel (*) wordt € 150,- in rekening 

gebracht. Dat is incl. huur van 8 padelrackets en 2 blikken ballen. 

• Betalingen voor verhuur, introducees en clinics vinden vooraf plaats via Ideal.   

• Voor het overige (waaronder geldende gedragsregels) zijn de bepalingen van het 

Baan- en paviljoenreglement van TPC Maliskamp van toepassing. 

(*) Onder een dagdeel wordt verstaan 4 uur achter elkaar in de ochtend of middag 
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