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WINTER 2022 - 2023 BAANHUUR TENNISCENTRUM GROENEKAN

Geachte (a.s.) huurder, huurster,

Indien u in de winterperiode 2022/2023 (wederom) een  
binnen baan wilt huren, treft u hierbij de nodige informatie en  
een inschrijfstrookje aan.

De speelperiode omvat 30 weken, vangt maandag 5 september 
2022 aan en eindigt zondag 3 april 2023. In november 2022 

wordt een indoortoernooi gedurende één week in de avond-
uren en een weekend georganiseerd; deze week wordt u niet 
berekend. Evenzo vinden rond de Kerstdagen en Oud en Nieuw 
enige evenementen plaats; deze periode wordt u eveneens niet 
in rekening gebracht. Eind januari/begin februari 2023 wordt 
opnieuw een indoortoernooi gedurende één week in de 
avonduren en in een weekend verspeeld; deze week wordt u 
ook niet in rekening gebracht.

In afwachting van uw reacties, 
Tenniscentrum Groenekan, Kees Overvest

Insturen naar bovenstaand adres of afgeven op het tenniscentrum.

 dhr. mevr. mej.

adres:

postcode/woonplaats:

tel:

email:

wil voor de winterperiode 2022 - 2023 één binnenbaan twee binnenbanen huren en wel op

    dag, van  tot uur (1e keuze)

    dag, van  tot uur (2e keuze)

datum:

handtekening:

 06-

TARIEVEN WINTER 2022-2023       P.U.P.B. PER UUR PER BAAN VOOR DE TUSSEN HAAKJES AANGEGEVEN SERIE WEKEN

maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.00 uur € 655,00 p.u.p.b. (29x)

maandag t/m vrijdag 12.00 - 16.00 uur € 580,00 p.u.p.b (29x)

maandag t/m vrijdag 16.00 - 19.00 uur € 760,00 p.u.p.b (28x)

maandag t/m vrijdag 19.00 - 20.00 uur € 825,00 p.u.p.b (27x)

maandag t/m vrijdag 20.00 - 22.00 uur € 840,00 p.u.p.b (27x)

maandag t/m vrijdag 22.00 - 23.00 uur € 690,00 p.u.p.b (27x)

zaterdag 09.00 - 13.00 uur € 755,00 p.u.p.b (27x)

zondag 09.00 - 22.00 uur € 725,00 p.u.p.b (26x)


