
SQUASHSQUASH

LOSSE BAANHUUR

Maandag t/m vrijdag 

 

Maandag t/m vrijdag  

 

Zaterdag & zondag 

 

 

 

 

TARIEVEN  VOOR  PERIODE  VAN   1  JANUARI  T /M  3 1  DECEMBER  2020

TARIEVEN 2020TARIEVEN 2020

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

Last Minute Club. Hiermee krijg je korting op 

baanhuur bij losse reserveringen. De korting geldt 

voor maximaal één speelperiode per dag. 

Reserveringen kunnen worden geplaatst vanaf 

15.30 uur de dag voorgaande aan de huur. 

 

*LAST-MINUTE CLUBOPENINGSTIJDEN
Maandag t/m vrijdag 

Zaterdag 

Zondag

8.00 - 24.00 uur  

8.00 - 18.00 uur 

8.00 - 23.00 uur

De genoemde tijden zijn seizoensgebonden, 

evenals dat de openingstijden van bovenstaande af 

kunnen wijken gedurende vakanties, feestdagen en 

evenementen en/of toernooien.

Bovengenoemde tarieven gelden voor een periode van 45 minuten.  Reserveringen kunnen geplaatst worden via 

079-3684242 (tot drie weken vooruit). 

Wilt u liever een vaste baan op een vast tijdstip? Neem dan contact op met onze sportmanager via 

sport@dekkerzoetermeer.nl. 

7.00 - 18.45 uur 

18.45 - sluit 

7.00 - 18.45 uur 

 

8.00 - sluit  

 

 

 

 

€ 14 ,00 

€ 19 ,50 

€ 5 ,50 p .p . 

 

€ 14 ,00 

 

 

 

  

€ 10 ,00 

€ 15 ,50 

n .v .t . 

 

€ 10 ,00 

 

 

 

Last Minute tarief* Regulier tariefTijdDag van de week

LIDMAATSCHAPPEN 

Seniorlidmaatschap 

Juniorlidmaatschap (t/m 17 jaar) 

Daglidmaatschap 

5-rittenkaart 

10-rittenkaart 

 

SQUASH | SOCCER-SQUASH | RACKETBALLSQUASH | SOCCER-SQUASH | RACKETBALL

Jeugd t/m 18 jaar & studenten

Soort lidmaatschap Contributie

€ 250 ,00 

€ 90 ,00 

€ 125 ,00 

€ 85 ,00 

€ 155 ,00 

Onbeperkt squashen 

Maximaal 2 periodes per dag reserveren

Maximaal 3 weken vooraf reserveren

Introduceren voor €5,- of €7,75 (afhankelijk van tijd) 

Lid worden? Vul dan het Dekker inschrijfformulier in!   

Onbeperkt squashen van maandag t/m vrijdag tot 18.45 uur 

Onbeperkt squashen in het weekend  

Maximaal 2 periodes per dag reserveren

Maximaal 3 weken vooraf reserveren

Introduceren voor €5,- (tot 18.45 & in het weekend) 

Seniorlidmaatschap

Junior- en daglidmaatschap


