SQUASH
WAT DOET DE VERENIGING “DEKKER SQUASH” ?
De squashvereniging "Dekker Squash" is opgericht in 1985, heeft een actief bestuur en
enthousiaste commissieleden, die er gezamenlijk naar streven de leden van hun
vereniging het gehele jaar squashplezier te verschaffen. De vereniging is aangesloten
bij de SBN (Squash Bond Nederland) en neemt deel aan de competitie.
WAT HOUDT EEN LIDMAATSCHAP IN ?
Het is zo dat u op ieder moment van het jaar lid kunt worden voor een periode van 12
maanden. Het lidmaatschap geeft recht van spelen op maandag t/m vrijdag van
08.00-23.30 uur, op zaterdag van 08.00-18.00 uur en op zondag van 08.00-21.00 uur.
Tijdens de zomervakantie van is het centrum op zondag tot 18.00 uur geopend.

TARIEVEN :
Tarieven
Volledig lidmaatschap

Senior

Student / Junior

€ 214,00

€ 138,00

½ jaarlidmaatschap

*******

€ 71,50

Maandkaart

*******

€ 25,00

Losse huur per half uur
Maandag t/m vrijdag tot 17.00 uur

€ 8,00

€ 5,00

Maandag t/m vrijdag na 17.00 uur

€ 10,25

€ 10,25

Weekend
€ 10,25
€ 5,00
Student : voltijdsdagstudie op H.B.O. of universitair niveau t/m 26 jaar.
Junior : tot en met 20 jaar
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Voor studenten en juniorleden bestaat tevens de mogelijkheid om een maandkaart of
een halfjaarabonnement te nemen.

WAT MOET U DOEN OM LID TE WORDEN ?
Als u lid wilt worden van s.v. "Dekker Squash", kunt u zich hiervoor inschrijven aan de
receptie van het sportcentrum Dekker Warmond, Veerpolder 14, Warmond. Na
inschrijving ontvangt u een factuur. Indien de betaling is ontvangen kunt u bij de
receptie een ledenpasje laten maken. Wanneer u contant betaald wordt er direct een
ledenpasje voor u gemaakt. Deze pas is uw bewijs van lidmaatschap en is noodzakelijk
voor het afschrijven van banen via de computer.
WAT VERWACHT DE SQUASHVERENIGING VAN U ?
Correcte squashkleding is verplicht, dat wil zeggen een liefst wit shirt met mouwen en
een tennisbroek/-rokje. Mouwloze shirts, gym-, voetbal- en surfbroeken zijn niet
toegestaan. Let u er bovendien op of uw schoenen schoon zijn en gebruik beslist geen
schoenen met zwarte zolen of te grof profiel.

Veerpolder 14, 2361 KV Warmond
Postbus 47, 2300 AA Warmond
Tel. 071-3058888, fax 071-3058800
info@dekkerwarmond.nl / www.dekkerwarmond.nl

SQUASH
WAT KUNNEN WIJ U NOG MEER VERTELLEN ?





Leden mogen 3 maal per jaar iemand introduceren tot 17.00 uur voor € 6,25
per introductiekaartje.’s Avonds is introductie niet mogelijk.
S.V. "Dekker Squash" beschikt over een gediplomeerde squashleraar. U kunt
alleen les nemen als u lid bent van de vereniging. Lesafspraken dienen
rechtstreeks met de leraar gemaakt te worden.
Het lidmaatschap wordt automatisch gecontinueerd, tenzij men een maand
voor de vervaldatum schriftelijk opzegt. Bij te laat opzeggen moeten wij u de
bondsafdracht in rekening brengen.

Tevens bestaat de mogelijkheid om een contract voor een squashbaan af te sluiten op
een vast uur per week. De minimale contractperiode bedraagt 25 weken en het
contract kan op elk moment worden afgesloten. Per contract wordt bepaald of er
periodes worden uitgesloten.
10 RITTENKAART SQUASH
Een 10 rittenkaart kost € 72,50. Deze kaart geldt voor 10 maal een half uur squashen
doordeweeks tot 18.00 uur en in het weekend. Deze speciale actie geldt alleen voor
particulieren.
LOSSE BAANHUUR
Naast de mogelijkheden om lid van de vereniging te worden of een contract af te
sluiten kunt u natuurlijk ook een "losse" baan huren.
SQUASHEVENEMENTEN
Verder bestaat de mogelijkheid squashbanen voor een evenement te huren. Hiervoor
gelden bloktarieven, waarvan de prijzen hieronder staan vermeld. Als u minder dan
een blok reserveert, geldt het tarief voor losse baanhuur.
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BAANHUURCONTRACT SQUASHBAAN

SQUASHTARIEVEN
Dagen

Van

Tot

Toernooitarief

Losse huur

Contract per

per uur *

per uur

½ uur, 25 weken

maandag

8:00

17:00

€ 14,00

€ 16,00

€ 162,75

t/m vrijdag

17:00

23:30

€ 18,00

€ 20,50

€ 225,25

zaterdag

9:00

18:00

€ 18,00

€ 20,50

€ 162,75

zondag

9:00

21:00

€ 18,00

€ 20,50

€ 162,75

*Toernooi tarieven bij minimaal 10 baanuren
Voor studenten en junioren zijn er speciale tarieven voor losse baanhuur !
Alle tarieven onder voorbehoud
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