ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR MULTIBALL BEWEEGMUUR
Artikel 1: ALGEMENE VOORWAARDEN
1.1 Door een reservering voor een activiteit met de
MultiBALL beweegmuur, verklaar je akkoord te gaan met
deze voorwaarden.
1.2 De genoemde prijzen voor kinderfeestjes zijn per kind.
Ouders en begeleiders hebben gratis toegang tot de
beweegmuur maar betalen mee aan de horeca, zijnde €
7,50 p.p. (onbeperkt koffie/thee en etenswaren uit
kinderfeest arrangement inbegrepen).
1.3 Aanwijzingen van het personeel dienen te allen tijde
opgevolgd te worden.

Reeds betaalde bedragen worden met aftrek van
eventuele annuleringskosten als tegoed beschikbaar
gesteld in het reserveringssysteem.
4.4 Reserveringen van losse baanhuur kunnen tot 8 uur van
tevoren worden geannuleerd. Indien later wordt
geannuleerd, ben je de helft van de verhuurkosten
verschuldigd. Bij het niet komen of annuleren op de
afgesproken dag zelf, worden de totale kosten in rekening
gebracht. Reeds betaalde bedragen worden met aftrek
van eventuele annuleringskosten als tegoed beschikbaar
gesteld in het reserveringssysteem.
4.5 Wanneer je bij aanvang van de reservering van een
kinderfeest arrangement met minder dan 6 kinderen
aanwezig bent, dien je toch voor 6 kinderen te betalen.
4.6 Indien door overmacht en/of onvoorziene
omstandigheden, van jouw kant op de onze, geen gebruik
kan worden gemaakt van de beweegmuur, dan stellen wij
u in de gelegenheid de reservering te verplaatsen naar
een andere datum en/of tijd.

Artikel 2: RESERVERINGS VOORWAARDEN
2.1 Je kunt reserveren via het reserveringssysteem
(Baanreserveren) op onze website
tenniscentrumkoster.nl. Wanneer de MultiBALL
beweegmuur nog beschikbaar is op de gevraagde datum,
krijg je een ontvangstbevestiging van de reservering per
email. Reservering betekent dat je akkoord gaat met de
algemene voorwaarden.
2.2 Een reservering is pas definitief na bevestiging van het
gewenste tijdstip door Tenniscentrum Koster en na
betaling van het volledige arrangement of de losse
baanhuur.
2.3 Gebruikers van Baanreserveren.nl worden spelers
genoemd.
2.4 Om een reservering te kunnen maken, dient men een
geldig email adres en telefoonnummer te hebben. Dit
email adres wordt op het moment van inschrijven
gecontroleerd op geldigheid.
2.5 Tenniscentrum Koster is geopend van 8:30 uur tot 22:30
uur. De beweegmuur kan worden gereserveerd van 09.00
uur tot 22.00 uur.
2.6 Reserveringen voor kinderfeestjes gelden vanaf 6
kinderen tot maximaal 8 kinderen en maximaal 3
begeleiders. Voor losse baanhuur geldt een maximum
van 4 personen per baan.
2.7 De speelperiode voor een kinderfeestje is 1,5 uur. Voor
de losse baanhuur kan worden gekozen voor een
reservering van 1 uur of 30 minuten.
2.8 Je dient je voor de afgesproken aanvangstijd te melden
aan de receptie/bar van Tenniscentrum Koster. Wanneer
je niet op de afgesproken tijd aanwezig bent, gaat dit van
de tijd van de activiteit af. Hierop zal geen restitutie
plaatsvinden.

Artikel 5: BETALINGSVERPLICHTINGEN
5.1 De betaling dient vooraf via ons reserveringssysteem
met iDeal of aan de receptie/bar te worden voldaan.
5.2 Tenniscentrum Koster is verplicht tot volledige restitutie
van de door de huurder betaalde bedragen, indien zij door
onvoorziene omstandigheden niet in staat is het
overeengekomen te leveren en er na overleg met de
huurder geen alternatieve datum/tijdstip mogelijk is
gebleken.
Artikel 6: AANSPRAKELIJKHEID
6.1 De MultiBALL beweegmuur wordt verhuurd op eigen
risico. De beweegmuur mag alleen onder toezicht van
volwassenen door kinderen worden gebruikt. De
volwassene bepaalt of de materialen/spellen geschikt zijn
voor de kinderen.
6.2 De huurder ziet erop toe dat men op een
verantwoordelijke wijze met de materialen omgaat.
Eventuele beschadigingen aan eigendommen, opzettelijk
of door aanwijsbare schuld veroorzaakt, dienen volledig
vergoed te worden door de veroorzaker.
6.3 Tenniscentrum Koster kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor schade en letsel dat is veroorzaakt door het
gebruik van de beweegmuur.
6.4 Tenniscentrum Koster kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit
voorvloeiende schade, nog voor verlies, beschadigingen
of diefstal van (persoonlijke) eigendommen. Je bevindt je
op ons tenniscentrum op eigen risico.

Artikel 3: ETEN EN DRINKEN
3.1 Het is niet toegestaan om gebruik te maken van zelf
meegenomen eten en drinken tenzij daar in overleg
toestemming voor is gegeven.
3.2 Drankjes en etenswaren die niet zijn genoemd in het
kinderfeest arrangement op de website zijn niet bij de prijs
inbegrepen en dienen apart afgerekend te worden aan de
bar van Tenniscentrum Koster.

Artikel 7: KLACHTEN
7.1 Voor de voorwaarden tm.b.t. het indienen van klachten
verwijzen wij naar de algemene voorwaarden van
Tenniscentrum Koster. Deze zijn te vinden op onze
website of verkrijgbaar bij de receptie.

Artikel 4: ANNULERINGS VOORWAARDEN
4.1 Reserveringen kunnen ook weer via het internet worden
geannuleerd. Van een annulering krijg je per email een
bevestiging, waarin ook melding wordt gemaakt van
eventuele annuleringskosten.
4.2 Een reservering die binnen 30 minuten weer ongedaan
wordt gemaakt, wordt beschouwd als een vergissing, er
worden – ongeacht het moment t.o.v. van de begintijd van
de betreffende reservering – geen annuleringskosten in
rekening gebracht.
4.3 Reserveringen van kinderfeestjes kunnen tot 2 weken
voor de datum van het feestje kosteloos worden
geannuleerd. Indien later wordt geannuleerd, ben je de
helft van de verhuurkosten verschuldigd. Bij het niet
komen of annuleren op de afgesproken dag zelf, worden
de totale kosten in rekening gebracht en zal er deswege
geen restitutie van het reeds betaalde plaats vinden.

Artikel 8: REGLEMENTEN
8.1 De MultiBALL beweegmuur is gesitueerd op
Tenniscentrum Koster. Op al onze overeenkomsten zijn
de huisregels en algemene voorwaarden van
Tenniscentrum Koster van toepassing. Deze zijn te
vinden op onze website of verkrijgbaar bij de receptie.
8.2 In gevallen waarin het reglement niet voorziet wordt
beslist door Tenniscentrum Koster.
8.3 Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van
toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van
toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders
wordt bepaald.
Wij behouden ons het recht voor om de algemene
voorwaarden en de informatie op de website tussentijds te
wijzigen.

1

