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Informatie over tennissen op het kunstgras bij HKV Achilles 

Seizoen 2019-2020 
 
 
Algemeen 
Op de tijden dat Achilles korfbal geen gebruik maakt van het kunstgrasveld voor wedstrijden en trainingen, alsmede 
door de scholen voor sportlessen of sportdagen, kan er tegen aantrekkelijke prijzen worden getennist. Er kan worden 
gekozen voor een (doorlopend) zomer- en/of winterabonnement. Het is ook mogelijk om een baan per uur te huren. 
Voor ieder tennisseizoen wordt via onze website (https://www.hkvachilles.nl/tennis) en het clubblad de 
“Leeuwenkrabbels” bekend gemaakt welke dagen en uren, dan wel dagdelen beschikbaar zijn om te tennissen. 
 
Abonnementen 
 
Zomerabonnement (geldig van 1 april 2020  t/m 31 oktober 2020) 

Achilles korfballid ouder vanaf 16 jaar € 42,00  

Achilles korfballid jonger dan 16 jaar € 32,50 

Niet Achilles korfballid € 55,00 
Achillesleden zijn spelende en niet spelende, leden van verdienste. Donateurs en leeuwenfonds deelnemers zijn geen leden.  

 
Beschikbaarheid tennisvelden in zomer periode 2020 (onder voorbehoud): 

 April/mei en medio Aug. - 1 nov. juni t/m 17 juli  18 juli t/m medio aug. 

Ma 15.00-22.00 uur*  15.00-22.00 uur* 10.00-22.00 uur 

Di 15.00-17.30 uur* 15.00-17.00 uur* 10.00-22.00 uur 

Wo 12.30-17.00 u. en 19.00-22.00 uur** 12.30-17.00 uur en 19.00-22.00 uur** 10.00-22.00 uur 

Do 15.00-17.30 uur* 15.00-17.00 uur* 10.00-22.00 uur 

Vr 15.00-17.30 uur* 15.00-17.00 uur* 10.00-22.00 uur 

Za Afhankelijk van korfbal** 14.00-17.00 uur** 10.00-17.00 uur 

Zo Afhankelijk van korfbal 10.00-17.00 uur* 10.00-17.00 uur 

*Door Coronamaatregelen gebruiken de Vlierboom en Vliermeent de velden. 
** Door Coronamaatregelen maakt CGV Die Haghe tijdelijk gebruik van de velden 
 
Winterabonnement (geldig van 1 november 2020  t/m 31 maart 2021) 

Achilles korfballid ouder dan16 jaar € 40,00 

Achilles korfballid jonger dan16 jaar € 29,00 

Niet Achilles korfballid € 51,00 

 
Beschikbaarheid 
- Maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur; 
- Woensdagavond van 19.00 tot 22.00 uur; 
- Zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur; 
- Zondag van 10.00 tot 17.00 uur. 
Uitzonderingen hierop zijn de eerste week van november en de laatste 2 weken van maart (dit i.v.m. 
korfbalactiviteiten). 
 
Doorlopend abonnement 
Er kan ook worden gekozen voor een doorlopend abonnement. Dat betekent dat u zich tot wederopzegging als lid kan 
aanmelden voor Achilles tennis (winter en/of zomer). De prijzen zijn conform de op dat moment van toepassing zijnde 
abonnementskosten (winter en/of zomer). 
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Achilles tennis 

 
Baanhuur 
Het is ook mogelijk om een tennisbaan te huren. Prijs per uur bedraagt € 10,00. Dit bedrag dient vooraf betaald te 
worden aan de aanwezige toezichthouder van Achilles. 
 
Introducés 
Voor abonnementhouders is het mogelijk om een introducé mee te nemen om te tennissen. De prijs is  
€ 6,00 en hiervoor kan de gehele dag (met een abonnementhouder) worden gespeeld. Het bedrag dient vooraf 
betaald te worden aan de aanwezige toezichthouder van Achilles. 
 
Aanmelden 
Het aanmelden voor een abonnement kan via het invullen van het inschrijfformulier. Op het formulier machtigt de 
abonnementshouder Achilles om via een automatische incasso het abonnementsbedrag per seizoen gedeelte van zijn 
rekening af te schrijven. Tevens dient bij eerste aanmelding, of bij heraanmelding, waarbij men langer dan 3 jaar geen 
lid is geweest, een recente pasfoto bijgeleverd te worden. 
Aanmelden kan voor een doorlopend zomer en/of winter abonnement, ofwel alleen per seizoengedeelte per jaar. Bij 
doorlopend lidmaatschap dient opzegging uiterlijk één maand voorafgaand aan seizoen gedeelte te worden 
doorgegeven (dus vóór 1 maart en/of 1 oktober). Bij afmelding na deze data zal geen restitutie plaats vinden. 
Op de website van Achilles kunt u zien of uw aanmelding is geregistreerd en welke andere mensen met u zich hebben 
opgegeven voor een nieuw seizoen. Kijk op https://www.hkvachilles.nl/tennis. 
Bij verlies of diefstal van uw tennispas wordt € 2,50 in rekening gebracht. 
 
Reserveren 
Tennisbanen kunnen niet worden gereserveerd. 
  
Afhang systeem 
Voor het gebruik van een baan is het verplicht dat de abonnements-, huur- of introducékaart wordt opgehangen op 
het ‘afhang bord’. De huur-, introducékaart ontvangt u, na betaling, van de aanwezige toezichthouder. 
 
Reglement 
Een ieder die bij Achilles komt tennissen dient zich strikt te houden aan het reglement. Het reglement hangt ter inzage 
op het informatiebord in de kantine en is te zien op de website van Achilles (https://www.hkvachilles.nl/tennis). 
 
Informatie 
Telefoon kantine: 070-3684814 
Voor overige informatie kunt u altijd terecht bij één van de leden van de tenniscommissie via onderstaand e-
mailadres: tennisinfo@hkvachilles.nl  

 
Ledenadministratie 
Roelie Arbouw 
Pippelingstraat 55  
2564 RD Den Haag 
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Inschrijfformulier Achilles tennis (Seizoen zomer/ winter )of doorlopend) 
 
(Duidelijk met blokletters invullen) 
Achternaam:  __________________________________  Dhr/Mw.* 
 
Voorletters:  __________________________________  
 
Adres:  __________________________________  
 
Postcode en woonplaats:  __________________________________  
 
Telefoon:  __________________________________  
 
Geboorte datum:  __________________________________  
 
Bank- of girorekening nr: t.n.v. ______________________________ 
 
E-mail adres:  __________________________________  
 
Lid van korfbalvereniging Achilles: ja/nee* 
 
Reeds eerder tennislid bij Achilles:  ja/nee*  Zo ja, wanneer voor het laatst:_____________________ 
(Bij eerste lidmaatschap pasfoto bijvoegen. Indien eerder lid geweest, dan pasfoto bijvoegen als lidmaatschap meer dan 3 jaar 
geleden is geweest.)  
 
Ik wil mij opgeven voor een tennis abonnement: 

 Zomer- en winterseizoen doorlopend tot wederopzegging**. Beëindiging abonnement doorgeven voor 1 maart of 1 oktober. 
 

 Zomerseizoen** van 1 april  tot en met  31 oktober  of                 Zomerseizoen doorlopend tot wederopzegging** 
Beëindiging abonnement doorgeven voor 1 maart. 

 

 Winterseizoen**  van 1 november  t/m 31 maart  of                Winterseizoen doorlopend tot wederopzegging** 
Beëindiging abonnement doorgeven voor 1 oktober. 

 
Wordt bij een doorlopend abonnement na de aangegeven datum opgezegd dan zal geen restitutie plaatsvinden. 
* = doorhalen wat niet van toepassing is. 
** = aankruisen welk abonnement u kiest. 
 
Het abonnementsgeld zal bij aanvang van het betreffende seizoen worden afgeschreven van uw rekening. Betalingen waarmee u 
het niet eens bent, kunt u tot 30 dagen ná afschrift direct laten terugboeken. 
Door hier mijn handtekening te plaatsen machtig ik HKV ‘Achilles’ om het (de) contributiegeld(en) te innen en ga akkoord met de 
voorwaarden zoals deze zijn opgenomen in het reglement. 
Datum:     Handtekening:  
 
Formulier inleveren bij: 
Roelie Arbouw 
Pippelingstraat 55 
2564 RD Den Haag 
 

Of digitaal opsturen naar: tennisinfo@hkvachilles.nl 
 

 

 

 
Plak hier uw pasfoto 
als u voor de eerste 
keer lid wordt of 
langer dan 3 jaar 
geen lid meer bent 
geweest. 
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