Boonre lement outdoorbqn n
Bonen uitsluitend betreden met een boonreservering
(Dit geldt ook voor leden von TV De Kegel, zij dienen de boon of te hongen vio de
ClubApp of het ofhongbord in het restouront)

Houd je oon de gereserveerde speeltijd

Ongeoorloofd gebruik von de bonen wordt in rekening gebrocht
No het spelen op een grovelboon, dient de boon verplicht
gesleept te worden
Sleepnetten op de juiste plootsen terugplootsen, zodot deze niet
over de sproei-instollotie worden gelegd
De bespeelboorheid von de bonen wordt bepoold door de
groundsmon, of een ondere medewerker von NTC de Kegel

lndien de boon gesproeid moet worden, dient men de boon te
verloten en wordt de speeltijd dus verkort,
Verlichting wordt l0 minuten no de lootste speelronde
uitgeschokeld
Bonen uitsluitend met deugdelijke tennisschoenen betreden
Het drogen von geposte tenniskleding is verplicht
Het verplootsen von de bonkjes is niet toegestoon

Oude tennisbollen in de doorvoor bestemde bokken in de gong
deponeren (niet in de prullenbok)
Schode oon de bonen/neften/netpolen/bonkjes/e,d, melden
bij receptie/bor
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Bqqnre lement indo rb n n
Bonen uitsluitend betreden met een boonreservering
(Dit geldt ook voor leden von TV De Kegel, zij kunnen tegen gereduceerd vio de
bor/receptie een binnenboon huren)

Houd je oon de gereserveerde speeltijd
(Dit geldt ook voor controctbonen)

Ongeoorloofd gebruik von de bonen wordt in rekening gebrocht
Verlichting wordt l0 minulen no de lootste speelronde
uitgeschokeld
Bonen uitsluitend meÏ schone tennis-/of bodminton-schoenen
betreden
Het drogen von geposte tennis-/bodmintonkleding is verplicht
Het geven von les is olleen toegestoon no goedkeuring von het
monogement von NTC de Kegel Amstelveen

Kinderen mogen olleen onder begeleiding von een volwossene
de bonen betreden

Geen gloswerk op/rond de bonen
Afuol gelieve in de prullenbok deponeren

Oude Tennisbollen in de doorvoor bestemde bokken in de gong
deponeren (niet in de prullenbok)
Schode oon de bonen/netlen/netpolen/bonkjes/ed melden bij
receptie /bor

de Kegel Amstelveen is niet oonsprokelijk voor schode/
verlies/diefstol von persoonlijke eigendommen, noch voor
NTC

persoonlijk letsel
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) De bodmintonnetten en polen (ó per boon) bevinden zich
op de korren noost boon I I
2) Het op- en ofbreken von de bqdmintonvelden dient door de
I

huurder zelf binnen de speeltijd uitgevoerd te worden
3) Tijdens het ofbreken von de bodmintonvelden dienen de
witte bonkjes teruggeplootst te worden t.h,v. het tennisnet
oon de zijde wCIor het scorebord zich bevindt
4) No ofloop dienen de polen op de kor te worden geplootst
en de netten netjes rond de kor te worden gewisseld
5) De kor met netlen en polen dient no ofloop teruggeplootst
te worden noost boon I I
Donk voor de medewerking! Teom NTC de Kegel Amstelveen

€ Opstelploots bodmintonkorren
€ Locotion bodminton corts

Additionol BADMINTON Court Regulotions
) The bodminton nets ond the poles (ó per court) on the corts
next to court I I
2) Building up ond breoking down hos te be done by the renter
ond hos to be done during rentol time
3) White benches needs to be put bock next to the tennis net
during breoking down of the bodminton courts
4) After ploying the poles needs to be ploced bock on the cort
ond the nets need to be wropped gently oround the corl,
5) After ploying the cort needs to be ploced bock next to court
I
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Thonk you for your cooperotionl Teom NTC de Kegel Amstelveen
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