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TARIEVEN SQUASH  2020-2021 
  

Te Sportcity gelegen in een park van 6 hectare, met gemakkelijke parking, beoefent u uw favoriete sport in een infrastructuur 

met 6 terreinen waaronder 2 met volledig geluiddichte ramen – kleedkamers - douches - comfortabel Clubhuis met zicht naar 
beneden op de terreinen - georganiseerde animaties.  
 

DE VERHUUR GEBEURT VOLGENS TWEE SYSTEMEN: occasionele verhuur * of seizoensverhuur ** 

 

PER PRESTATIE VAN 1/2U Week van 8u tot 17u 
Week van 17u tot 23u en  

WE + feestdagen van 8 tot 23u 

OCCASIONELE  VERHUUR * 6,00 € 8,00 € 

SEIZOENSVERHUUR ** 3,60 € 4,80 € 

SCHOOLVERHUUR 3,20 € / 

 

Alleen de lidmaatschapskaart van de Belgische squashfederatie dekt u in geval van een ongeval op het terrein. 
Verhuur rakets: 3,00€ - Borgsom: 10,00€ + onderpand 

OCCASIONELE VERHUUR * 
Reservering ter plaatse, bij het onthaal van het Sportcentrum of in het Clubhuis, maximaal 8 dagen van tevoren, met 
vermelding van uw naam en telefoonnummer. De betaling vindt plaats op het moment van de reservering. U kunt 
eveneens onverwacht komen en een vrij terrein huren. 
Reservering per telefoon: op 02.773.18.20 met opgave van uw naam, adres en telefoon.  
De reservering wordt betaald op de dag van de prestatie.  

SEIZOENSVERHUUR ** 
Reserveer uw terrein voor het hele seizoen op vaste dagen en uren wat u prestaties waarborgt zonder problemen of 

wachttijd. Meld u aan bij de Dienst Planning-van Sportcity (tribune zwembad) open gedurende de week van 9u tot 

12u en van 14u tot 16u30 om het contract te ondertekenen of een e-mail te sturen naar 
veronique.dewaele@sportcity-woluwe.be. De factuur voor de huur van de terreinen wordt opgemaakt op naam van 
de contracthouder in twee facturaties met betaling na ontvangst van de factuur. 
N.B.: De reserveringen worden definitief gemaakt. Als u verhinderd bent, kunt u uw reservering overdragen aan een 
derde partij die uw naam dient te vermelden om het gereserveerde terrein te bezetten. 

SCHOOLVERHUUR 
Door een school, tijdens de schooluren van maandag tot vrijdag van 8u tot 16u en op woensdag van 8u tot 12u. 

 

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE VAN DE SQUASH IN SINT-PIETERS-WOLUWE 

1. Het ontvangstbewijs moet zorgvuldig worden bewaard, zodat het kan getoond worden aan het personeel dat 
onverwachts controle uitvoert. 

2. In geval van niet-bezetting van een gereserveerd terrein, wordt de verhuur gefactureerd. 
3. Elk misbruik van het terrein brengt een minimale boete van 50 € met zich mee. 
4. De toegang tot de squashterreinen is uitsluitend voorbehouden aan spelers die op de planning ingeschreven zijn. 
5. De Directie behoudt zich het recht voor om occasioneel wedstrijden te organiseren. In dit geval worden de spelers 

op tijd op de hoogte gebracht en wordt de huur van deze dag gecrediteerd. 
6. Het dragen van perfect schone sportschoenen is vereist. Deze moeten in de kleedkamer aan- en uitgedaan worden. 
7. Geen zwarte zolen op straffe van onmiddellijke uitsluiting. 
8. Alleen ballen van het type "NO MARKING BALL" die geen sporen achterlaten op de muren zijn toegestaan. 
9. Niets plaatsen langs de zijwanden; omdat de uitzettingsvoeg van het parket nodig is en elk voorwerp dat daar in 

zou vallen zou een lange tijd vragen om er te worden uitgehaald. Dit werk wordt geschat op 150 €. 
10. De Directie wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van ongelukken of diefstal. 

11. Elke achterstand in betaling geeft recht op 1% rente per maand (200 € boetebeding). Alleen de rechtbanken van 
Brussel zijn bevoegd. 

12. Het is ten strengste verboden te roken en drankjes/voedsel mee te brengen op de speeloppervlakken, in de gangen 
en de kleedkamers 
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