Reglement T.C. Amstelpark
Toegang en speeltijden
Indien de weersomstandigheden en baanconditie dit toelaten zijn de buitenbanen voor de
zomerperiode in de maanden april t/m september geopend van:




Maandag t/m vrijdag van: 09:00 uur tot 23:00 uur*.

Zaterdag en zondag: 09:00 tot 20:00 uur*.
* Tijdens officiële feestdagen gelden aangepaste openings- en sluittijden.
Op amstelpark.nl vermelden wij deze tijden.
Indien de weersomstandigheden en baanconditie dit toelaten zijn de buitenbanen voor de
winterperiode in de maanden oktober t/m maart geopend van:




Maandag t/m vrijdag van: 09:00 uur tot 22:00 uur*.

Zaterdag en zondag: 09:00 tot 20:00 uur*.
* Tijdens officiële feestdagen gelden aangepaste openings- en sluittijden.
Op amstelpark.nl vermelden wij deze tijden.
Ledenbanen
Leden van Amstelpark mogen uitsluitend tennissen op de aangegeven ledenbanen op het digitale
afhangbord.
Binnenbanen



Leden mogen in de zomer, indien de buitenbanen niet bespeelbaar zijn, kosteloos gebruik maken
van de binnenbanen indien deze vrij ligt. Dit kan uitsluitend op vertoon van het KNLTB-ledenpas bij
de service desk.



Leden mogen in de winter tegen 50% korting op het daarvoor geldende uurtarief gebruik maken
van de binnenbanen indien deze vrij ligt. Dit kan uitsluitend op vertoon van het KNLTB-ledenpas
via de service desk.



Bij het vooruit reserveren van een binnenbaan, zowel in de zomer- en winterperiode, wordt het
volledige baantarief in rekening worden gebracht.

Speelrecht
Volledig lidmaatschap en volledig studenten lidmaatschap



Zomer (1 april – 30 september): maandag t/m vrijdag van 09:00-23:00 uur en op zaterdag en zondag
van 09:00-20:00 uur.



Winter (1 oktober-31 maart): maandag t/m vrijdag van 09:00-22:00 uur, op zaterdag en zondag
van 09:00-20:00 uur.
Dallidmaatschap, studenten dallidmaatschap en Jeugdlidmaatschap



Zomer (1 april – 30 september): maandag t/m vrijdag van 09:00-17:00uur op zaterdag en zondag
van 18:00-20:00uur



Winter (1 oktober – 31 maart): maandag t/m vrijdag van 09:00-17:00uur, op zaterdag en zondag
van 18:00-20:00 uur.

Kleding
De banen mogen uitsluitend worden betreden met deugdelijke tenniskleding en tennisschoenen. Het is niet
toegestaan met ontbloot bovenlijf te spelen.
Baanregels
Iedereen is verplicht de tennisbaan te verlaten of te wachten met spelen als de groundsman en/of
medewerker van Amstelpark heeft aangekondigd te gaan sproeien. De sproeitijd kan dus van de speeltijd
afgaan.




Bij regen, vorst en dooi de banen niet betreden maar de baan verlaten.
Ga nooit zelf aan het werk op natte of opgedooide banen, forceer niets laat het met rust en geef het
tijd, laat de werkzaamheden over aan de groundsman.



Altijd slepen na een speelperiode met het daarvoor aanwezige sleepnet. Na gebruik netjes
terughangen op de daarvoor bestemde hanger.





Repareer beschadigingen en ingetrapte gaten direct door het kuiltje dicht te trappen.
Het is niet toegestaan glaswerk mee te nemen op de baan.
Laat geen rommel achter op de baan.

Onderhoud
De groundsman en/of medewerker van Amstelpark is bevoegd om, indien de weersgesteldheid of andere
oorzaken onderhoud noodzakelijk maken, de tennisba(a)n(en) onbespeelbaar te verklaren.
Het sproeien kan gebeuren op niet tevoren aangekondigde tijdstippen. De
groundsman en/of medewerker van Amstelpark zal de spe(e)l(st)ers waarschuwen wanneer er wordt
gesproeid. Dit zal in het algemeen aan het begin of het einde van een afschrijfperiode zijn.
Iedereen is verplicht de tennisbaan te verlaten of te wachten met spelen als de groundsman en/of
medewerker van Amstelpark heeft aangekondigd te gaan sproeien. De sproeitijd kan dus van de speeltijd
afgaan. Alleen op deze manier kunnen wij een goede kwaliteit van de baan garanderen.
Trainingen en speelgerechtigheid
Het is verboden om zonder toestemming op de tennisbanen van Amstelpark tennisles te krijgen van een niet
aan Amstelpark verbonden tennistrainer.
Competitie, Clubkampioenschappen, Toernooien en blokkeren Banen



Tijdens de KNLTB-competities, toernooien en/of clubactiviteiten komen de voorrangstijden geheel
of gedeeltelijk te vervallen, vrij spelen gaat altijd in overleg ter plaatse met de competitieleider van
die dag. Tijdens deze dagen is er een beperkte mogelijkheid tot vrijspelen.



Gedurende de competitie zal Amstelpark een wekelijkse via de website aankondiging doen
van de thuisspelende teams met betrekking tot de tijden en de reserveringen van de
banen.



Amstelpark heeft het recht om banen in het digitale afhangsysteem te blokkeren voor onderhoud,
toernooien, competitie en activiteiten etc. Amstelpark wijst op deze momenten andere
baannummers toe aan leden.

Rechten na onderbreking



Indien de weersgesteldheid spelen onmogelijk maakt, wordt niet afgeweken van de
vastgestelde begintijden die op het digitale afhangbord voorkomen.



Wanneer de speeltijd is verstreken, moet men, als de tennisbanen weer bespeelbaar zijn, opnieuw
afhangen. Het is dus niet toegestaan de afhangtijd te verschuiven naar een direct opvolgende
speeltijd als deze al door anderen is afgehangen.

Spelerspas, Vermissing spelerspas
 De KNLTB-ledenpas pas is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.



Frauduleus of onjuist gebruik van de KNLTB-ledenpas van zichzelf of van een ander niet
toegestaan. Amstelpark kan hiertegen met geëigende maatregelen optreden.



Bij vermissing van de KNLTB-ledenpas is men verplicht zelf dit bij de ledenadministratie te melden
via tennis@amstelpark.nl. Een nieuwe pas kost bij verlies €20,-.



Indien men de KNLTB-ledenpas is vergeten, kan men tegen betaling van een borg, voor een dag een
tijdelijk pasje krijgen bij de receptie/bar.

Speelperiode




De speelperiode voor een single of dubbel is één uur.
Het afschrijven van een baan kan uitsluitend geschieden met twee of meer KNLTBledenpassen.

Afschrijven



De KNLTB-ledenpassen moeten door de kaartlezer van het digitale afhangbord worden
gehaald.



Bij een dubbel moeten alle vier de KNLTB-ledenpassen door het digitale afhangsysteem
gehaald worden.






Alle leden zijn verplicht voor het tennissen de baan te reserveren.
Bij het verlaten van het tennispark, vervalt het recht van reservering.
Ieder lid hangt af op een baan die op dat moment vrij ligt.
Het speelrecht vervalt als men niet op tijd op de afgehangen baan is.

Werking digitale afhangsysteem
Raak het beeldscherm aan, zodat het afhangscherm verschijnt waarop aan de rechterzijde drie vakjes staan;

1. Toets daarin aan het vakje afhangen;
2. Toets dan aan eerste beschikbare baan;
3. Haal daarna uw KNLTB pas door de lezer waarna uw kaart met foto in het scherm verschijnt. NB.
Indien dit beeld verschijnt, is uw pas correct. Wanneer dit beeld niet verschijnt, meld dit dan bij de
ledenadministratie tennis@amstelpark.nl waarna een correct werkende pas zal worden aangevraagd.
Tijdens de competitie, toernooien etc. zijn er een beperkt aantal banen beschikbaar.

Baanverlichting
De baanverlichting zal bij normale weersomstandigheden automatisch aan en uit gaan binnen de
aangegeven openings- en sluittijden.
Introducee
Introducees kunnen uitsluitend samen spelen met een lid van Amstelpark. Het lid van Amstelpark Tennis
dient zich te melden bij de service desk. Tegen betaling van € 15 zal de baan worden afgehangen.
Fietsen

Fietsen dienen gestald te worden in de fietsenrekken. Amstelpark behoudt zich het recht om fout geplaatste
fietsen te verwijderen. Eventuele schade aan het slot zijn voor eigen rekening.
Schade
Op het park veroorzaakte schade zal worden verhaald op degene die de schade heeft veroorzaakt.
Dieren
Het is verboden dieren ongelijnd naar het park mee te nemen.
Overig



Amstelpark Tennis is niet aansprakelijk voor vermissing van goederen of enige vorm van lichamelijk
letsel op het park of tijdens het spelen.



Amstelpark Tennis behoudt zich het recht leden te weigeren/royeren indien deze zich niet houden
aan reglementen.

Contributie
De jaarlijkse contributie wordt omstreeks eind februari voorafgaand aan het nieuwe seizoen
geïncasseerd.
Inschrijfkosten
Alle lidmaatschappen zijn exclusief eenmalig € 25,00 inschrijfkosten.
Opzegging
Het lidmaatschap van Amstelpark Tennis loopt automatisch door indien niet uiterlijk op 31 december
(voorafgaand aan de volgende verlengdatum van 1 april) per e-mail naar tennis@amstelpark.nl is
opgezegd. U ontvangt binnen 48 uur een bevestiging per e-mail.
Afwijkende toegang en speeltijden






Op officiële feestdagen is het park vanaf 18.00 uur gesloten.
Op 24 december (Kerstavond) en Oudejaarsdag (30 december) is het park vanaf 17.00 uur gesloten.
Op 27 april (Koningsdag) en 25 december (Eerste kerstdag) is er geen speelrecht.
Tijdens het Open- en Pinkstertoernooi kunnen leden geen banen reserveren. In deze
week/dagen kan er alleen gespeeld worden op de vrij liggende banen.

