
VOORWAARDEN GEBRUIK SLEUTELS CLUBHUIS       

1. Afspraken over het gebruik van de sleutel

a) Een sleutel van het clubhuis kan alleen door een Senior lid van 
Tennisvereniging Wiericke worden aangevraagd bij het 
secretariaat. Om het aantal uitgegeven aantal sleutels binnen de 
perken te houden beslist het bestuur of deze aanvraag wordt 
gehonoreerd.  

b)  Dit lid wordt hier verder sleutelhouder genoemd.
c) De sleutelhouder betaalt een borg van € 30. Dit bedrag wordt 

teruggegeven bij het inleveren van de sleutel bij het secretariaat.
d) De sleutelhouder mag de sleutel niet uitlenen of overdragen aan 

anderen. 
e) Bij het beëindigen van het lidmaatschap dient de sleutel terug 

gegeven te worden aan het secretariaat, waarbij de borg wordt 
verrekend.

f) Er mag geen duplicaat van de sleutel worden gemaakt.
g) Bij verlies van de sleutel dient zo spoedig mogelijk het secretariaat 

te worden geïnformeerd. Een nieuwe sleutel wordt ter beschikking 
gesteld nadat opnieuw borg is betaald. 

h) De sleutelhouder mag in het clubhuis, tegen betaling van de 
vastgestelde tarieven, consumpties gebruiken voor zichzelf en 
anderen die aanwezig zijn op het complex.

i) Indien dit reglement wordt aangepast dan zullen de sleutelhouders 
hiervan in kennis worden gesteld. De sleutelhouder kan dan of 
akkoord gaan met de wijziging, of besluiten de sleutel terug te 
geven. De borg zal dan worden terugbetaald.

j) De sleutelhouder heeft te allen tijde het recht te sleutel terug te 
geven. De borg zal dan worden terugbetaald.

k) Bij het overhandigen van de sleutel zal de sleutelhouder een 
acceptatieformulier ondertekenen.

l) Bij het inleveren wordt dit formulier teruggegeven bij het 
terugbetalen van de borg.
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Afspraken over het gebruik van het clubhuis
a) Elke vertrekkende sleutelhouder zorgt voor het afrekenen van de 

consumpties die onder zijn verantwoordelijkheid zijn gebruikt (niet
op rekening).

b) De laatst vertrekkende sleutelhouder draagt bovendien zorg voor de
volgende zaken:
- het plaatsen van de vaat is de afwasmachine
- uitschakelen van elektrische apparatuur zoals 
   koffiemachine, boiler e.d.
- het opgeruimd achterlaten van het clubhuis
- het uitschakelen van de baanverlichting
- het afsluiten van het clubhuis en tennisbanen
En verder geldt: goed huisvaderschap   

c) De sleutelhouder ziet er op toe dat er geen alcoholische draken 
worden verkocht of geconsumeerd door personen jonger dan 18 
jaar.

d) Indien de sleutelhouder zaken constateert die niet in orde zijn dient 
dit zo snel mogelijk gemeld te worden aan het bestuur.

e) Tijdens toernooien, waarbij de toernooicommissie, barcommissie 
en/of bestuursleden aanwezig zijn gelden de regels onder punt 2 
niet. 

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

–----------------------------------------------------------------------------------
Twee exemplaren van dit document dienen bij het overhandigen van de sleutel en het betalen van 
de borg door sleutelhouder en secretariaat te worden ondertekend. 
Door te ondertekenen gaat u akkoord met de hierboven genoemde voorwaarden.
Bij inleveren van de sleutel en terugbetaling van de borg kan dit worden aangetekend op beide 
formulieren.

Voor akkoord:

Sleutelhouder Secretariaat 
Naam ………………………            Naam……………………..
Adres  ……………………….

……………………….

Datum……………………….            Datum …………………….
Handtekening Handtekening
………………………….                   …………………………….
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