SQUASH
SQUASH | SOCCER-SQUASH | RACKETBALL

TARIEVEN 2018
LOSSE BAANHUUR
Dag van de week

Tijd

Regulier tarief

Last Minute tarief

Maandag t/m vrijdag

7.00 - 18.45 uur

€ 13,50

€ 9,00

18.45 - 24.00 uur

€ 19,00

€ 14,50

7.00 - 18.00 uur

€ 13,50

€ 9,00

Zaterdag & zondag

Bovengenoemde tarieven zijn per (minimaal) 45 minuten. Eveneens bieden wij 5- en 10-rittenkaarten. Wij verhuren
rackets en speelballen. Reserveringen kunnen geplaatst worden via 079-3684242 (tot drie weken vooruit).

CONTRACT BAANHUUR & LIDMAATSCHAP
Dag van de week

Tijd

Contracttarief

Ledenkorting

Maandag t/m vrijdag

7.00 - 18.45 uur

€ 8,50

€ 6,75

Maandag t/m donderdag

18.45 - 21.45 uur

€ 14,00

€ 4,00

21.45 - 24.00 uur

€ 14,00

€ 5,50

Vrijdag

18.45 - 24.00 uur

€ 14,00

€ 5,50

Zaterdag & zondag

7.00 - 18.00 uur

€ 11,00

€ 6,75

Het contract wordt afgesloten voor een vaste dag en vast tijdstip, voor minimaal 15 weken, zonder automatische
verlenging. Bij het afsluiten is het mogelijk om een uitzonderingsdatum te noteren, hierna zijn er geen wijzigingen
meer mogelijk. Bij een persoonlijk lidmaatschap krijg je vóór 18.45 uur en in het weekend 50% korting op baanhuur.
Het lidmaatschap loopt tot 31 december 2018. Leden die gedurende het lopende kalenderjaar toetreden wordt de
contributie naar rato in rekening gebracht. Meer informatie via sport@dekkerzoetermeer.nl.
Overige speciale tarieven: 1) Studenten en jeugd t/m 18 jaar op maandag t/m vrijdag (7.00 - 18.45 uur), € 5,00 per
persoon per speelperiode, inclusief huur racket en bal. 2) Scholentarief (minimaal 10 leerlingen) op maandag t/m
vrijdag (7.00 - 16.30 uur) € 7,00 per baan per speelperiode, inclusief racket en bal.

OPENINGSTIJDEN

LAST-MINUTE CLUB

Maandag t/m vrijdag

8.00 - 24.00 uur

Voor slechts €35,00 per jaar word je lid van de

Zaterdag & zondag

8.00 - 18.00 uur

Last Minute Club. Hiermee krijg je korting op
baanhuur bij losse reserveringen. Medespelers

De genoemde tijden zijn seizoensgebonden,

hoeven geen lid te zijn. De korting geldt voor

evenals dat de openingstijden van bovenstaande af

maximaal één speelperiode per dag. Reserveringen

kunnen wijken gedurende vakanties, feestdagen en

kunnen worden geplaatst vanaf 15.30 uur de dag

evenementen en/of toernooien.

voorgaande aan de huur.

TARIEVEN VOOR PERIODE VAN 1 JANUARI T/M 31 DECEMBER 2018

