Tennis info winter 2018 - 2019
Wintercontracten Indoor
Contracten voor één uur indoortennis.
Maandag t/m vrijdag 10.00 – 18.00 uur
Maandag t/m vrijdag 18.00 – 22.00 uur
Maandag t/m vrijdag 22.00 – 23.00 uur
Weekend
09.00 – 18.00 uur

26 weken
€ 20,80
€ 25,45
€ 20,80
€ 20,80

34 weken
€ 19,80
€ 24,40
€ 19,80
€ 19,80

Losse verhuur Indoor
Ma t/m vrijdag
Ma t/m vrijdag
Ma t/m vrijdag
Zaterdag/ Zondag

10.00 – 18.00 uur
18.00 – 22.00 uur
22.00 – 23.00 uur
10.00 – 18.00 uur

€
€
€
€

22,35
27,00
22,35
22,35

Knipkaarten
Gedurende de komende winter kunnen wij u ook weer de zgn. “knipkaarten” aanbieden:
Knipkaart voor 10 uur tennis, 7 dagen per week geldig gedurende openingstijden.
Prijs: € 208,00 per kaart.
Knipkaart voor 10 uur tennis, 7 dagen per week geldig van 10 tot 18 uur: Prijs € 193,00
Openingstijden winter en overige condities !!









Bovenstaande prijzen zijn inclusief het nieuwe btw tarief van 9% per 1 januari ’19.
Tennisbanen kunnen worden gehuurd op de volgende tijden:
o Openingstijden tennis
 maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 23.00 uur
 zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur **
 zondag van 10.00 tot 18.00 uur **
** afhankelijk van bezettingsgraad !!
De openingstijden van onze bars zijn vanzelfsprekend aan bovenstaande tijden
gekoppeld.
Het winterseizoen begint in de week van 3 september 2018 (week 36) en eindigt in
de week van 22 april 2019 (week 17) en omvat 34 weken.
U heeft ook de mogelijkheid om voor een contract van 26 weken te kiezen.
De Kemmer houdt zich het recht voor om gedurende de contractperiode
de hal aan derden te verhuren. Dit zal in goed overleg met de huurders gebeuren.
Voor informatie kunt u ons bellen op 0499-572445.

Mocht u over bovenstaande nog vragen hebben schroom dan niet ons te bellen, wij zullen u
graag te woord staan.
Wij wensen u veel tennisplezier!
Het Kemmer Team

