Reglement
1. Lidmaatschap
U kunt met het squashlidmaatschap spelen op één van de negen squashbanen van
Borchland.
Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag 09.00 – 22.00 uur
Zaterdag en zondag 12.00 – 22.00 uur
Borchland is bevoegd om, indien noodzakelijk, squashbanen onbespeelbaar te verklaren.
Eveneens behoudt Borchland zich het recht voor om tijdens het seizoen de squashbanen
in verband met bijzondere evenementen, zon- en feestdagen en/of vakantieperiode op te
eisen of te sluiten. U heeft geen recht op vergoedingen of restitutie.
Lidmaatschappen
Lidmaatschappen zijn inclusief parkeren. Voor het parkeren kunt u een parkeerkaart
aanvragen bij de receptie. U betaalt alleen een borg van € 20,00.
Inschrijvingen kan via www.borchland.nl of bij de receptie.
Een maandlidmaatschap wordt na het einde van de lidmaatschapsperiode steeds
stilzwijgend verlengd met een maand.
Er geldt een opzegtermijn van één maand en deze dient schriftelijk te geschieden vòòr de
eerste van de maand.
Bij een jaarlidmaatschap is opzegging van uw lidmaatschap gedurende uw
contractperiode niet mogelijk. Het lidmaatschap kan uitsluitend worden beëindigd door
het inleveren van een schriftelijke opzegging bij de receptie van Borchland met in
achtneming van een opzegtermijn van één maand voor einddatum van het contract.
Restitutie van betaald lidmaatschapsgeld is niet mogelijk.
2. Betaling
Het jaarlidmaatschap dient vooraf betaald te worden of een maandelijkse afschrijving
van €39,50 per maand. Na ontvangst van de betaling en een pasfoto wordt het
lidmaatschap gemaakt en uitgegeven. Eerste maand contant of per pin bij de receptie,
daarna via automatische incasso.
3. Reserveren van een squashbaan
U kunt zowel online, als telefonisch of aan de receptie uw baan reserveren.
4. Introduceren
Iedere lid, die met een introducé wil spelen, behoort dit van tevoren aan de receptie door
te geven alvorens de baan op te gaan. Aan de introducé wordt de helft van de baanhuur
berekend.
5. Persoonsgebonden
Onze lidmaatschappen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden.
6. Melden bij de receptie
Alle spelers dienen vijf minuten voor de aanvang van hun speeltijd aanwezig te zijn en
zich bij de receptie te melden.
7. Niet afgevende zolen
Het is niet toegestaan om met zwarte zolen te spelen.

