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1) Algemeen 

a) Het tennispark is dagelijks geopend van 08.00 uur tot 23.00 uur. 
b) Leden en introducé(es) zijn gerechtigd gebruik te maken van de kleedkamers. 
c) Fietsen, brommers e.d. dienen in de daartoe bestemde rekken te worden geplaatst. 
d) Leden, alsmede niet-leden, die door hun gedrag andere personen hinderen of het 

reglement overtreden, kunnen na één waarschuwing door het bestuur of de daartoe 
aangewezen personen de toegang tot het tennispark worden ontzegd. 

e) Beide besturen zijn bevoegd wijzigingen c.q. aanvullingen te maken in die gevallen, 
waarin het parkreglement niet voorziet. 
 

2) Speelgerechtigheid 
a) Om te spelen dient men lid te zijn van LTC Sla Raak of WTC met een geldige ledenpas. 
b) Een lid mag incidenteel zonder kosten een introducé meenemen. 
c) Door niet-leden kan incidenteel een baan gehuurd worden (melden bij de kantine). 

 
3) Baangebruik 

a) Banen 1 en 2 zijn voor WTC, 3 tot en met 10 voor Sla Raak. Baan 11 is 
gemeenschappelijk. 

b) Het dragen van tennisschoenen (met invallend profiel) en tenniskleding is verplicht. 
c) De banen dienen na iedere speelperiode of wedstrijd geveegd of gesleept te worden. 
d) Onvolkomenheden aan de banen dienen aan de parkcommissie of bij de kantine te 

worden gemeld. 
e) Aanwijzingen van het bestuur en de parkcommissie dienen te worden opgevolgd. 
f) Op de banen mag niet gespeeld worden als het vriest en bij opdooi. Dit geldt ook 

voor de French Court baan 11. 
 

4) Gebruik verlichting 
a) Gebruik alleen de verlichting dat nodig is.  
b) Draai niet alle schakelaars tegelijk aan; wacht tot de eerste 4 lampen branden met 

een interval van 2 minuten. 
c) Doe de lampen uit als u als laatste de baan verlaat. 
d) Als de lampen zijn uitgedaan, moet u 10 minuten wachten voor u ze weer aan kunt 

doen. 
 
Het bestuur van Sla Raak en WTC wenst u veel plezier op ons park. 


