
Baanhuur PADEL Baanhuur SQUASH

21,00€      (per uur)
Tijds

Tarieven

baanhuur
per 30 min

contract

baan 

Dubbelbaan 25,00€      (per uur) Tarief A € 6,50 € 312,00

Tarief B € 8,50 € 408,00

Tarief C € 10,50 € 504,00

Racket tegoed saldo dag/tijd ma di wo do vrij Za Zo

Betaal € 94,50 en ontvangt € 105,- rackettegoed op saldo, dit is te gebruiken 09.00 - 17.00 A A A A A B B

voor alle racketsporten. 17.00 - 19.00 B B B B B B tot 18:00 B

19.00 - 22.00 C C C C C C

Racketverhuur: €3,50 p.p. inclusief bal 22.00 - 23.00 B B B B B B

Baanhuur  BINNEN Tennis Baanhuur BUITEN Tennis
Tijds baanhuur contract vaste dag/tijd contracten

baanhuur

per uur 
vaste dag/tijd contracten

Tarieven per uur baan wekelijks dezelfde baan en tijdstip wekelijks dezelfde baan en tijdstip

Tarief A € 21,50 € 537,50 Tarief A € 14,50 € 319,00
Tarief B € 24,50 € 612,50 Tarief B € 17,50 € 385,00
Tarief C € 26,00 € 650,00 Tarief C € 21,50 € 473,00

ZOMERS € 21,50 VAST ZOMERTARIEF  (van 1 apr t/m 30 sep)

tijd ma di wo do vr za zo tijd ma di wo do vr za zo

08.00 - 16.00 A A A A A 08.00 - 16.00 A A A A A

16.00 - 17.00 16.00 - 17.00

17.00 - 18.00 B B B B B B B 17.00 - 18.00 B B B B B B B

18.00 - 19.00 18.00 - 19.00

19.00 - 23.00 C C C C C 19.00 - 23.00 C C C C C C

AL ONZE BANEN ZIJN ONLINE TE BOEKEN VIA THEOMEIJERSPORT.BAANRESERVEREN.NL
TARIEVEN RACKETSPORTEN 2023 (Contracten & Losse baanhuur)

Enkelbaan

26 weken spelen = 25 weken betalen

 Bij uitval wordt het contractbedrag naar rato berekend.

gesloten

€ 270,-- contract 13 weken 
* tot minimaal 48 uur van ter voren mogelijkheid 

tot verplaatsen van moment (afhankelijk van 

baanbeschikbaarheid)

gesloten

vaste dag/tijd contract 
(wekelijks dezelfde baan) per 30 min

52 weken spelen = 48 weken betalen

 Bij uitval wordt het contractbedrag naar rato berekend.

gesloten

contract

baan 

Tijds

Tarieven

26 weken spelen = 22 weken betalen

 Bij uitval wordt het contractbedrag naar rato berekend.

Bij overkoepelende evenementen kunnen de banen tijdelijk niet 
bespeelbaar zijn. Het contractbedrag zal naar rato berekend 
worden, of de contractant heeft recht op een inhaalmoment.
Indien de buitenbaan door weersomstandigheden niet 
bespeelbaar is, dan kan er op basis van bijbetaling gebruik 
gemaakt worden van een binnenbaan.

* Losse baanhuur is mogelijk bij baanbeschikbaarheid
* Baanhuur dient altijd vooraf voldaan te worden voldaan
* Baan altijd schoon en speelklaar achterlaten
* Bij oneigenlijk gebruik, verkeerd schoeisel etc. 

kan TMS u het gebruik van de banen weigeren/ontzeggen

Meedoen aan officiële toernooien en competities, kan met een 
KNLTB lidmaatschap à € 25,- , af te sluiten bij de balie

Onze Tennislessen worden verzorgd door:                                                             

www.tennisschoolpruijs.nl
of bel  06 13 67 04 88



TARIEVEN Senior lid Dag lid Jeugd lid TARIEVEN Dag lid Weekend lid Dag/Weekend TARIEVEN Dag lid
vanaf jan 190,00€    160,00€    125,00€         vanaf jan 160,00€      160,00€         235,00€            vanaf jan 240,00€      
vanaf feb 175,00€    147,50€    115,00€         vanaf feb 147,50€      147,50€         216,00€            vanaf feb 220,00€      
vanaf mrt 160,00€    135,00€    105,00€         vanaf mrt 135,00€      135,00€         197,00€            vanaf mrt 200,00€      
vanaf apr 145,00€    122,50€    95,00€           vanaf apr 122,50€      122,50€         178,00€            vanaf apr 180,00€      
vanaf mei 130,00€    110,00€    85,00€           vanaf mei 110,00€      110,00€         159,00€            vanaf mei 160,00€      
vanaf jun 115,00€    97,50€      75,00€           vanaf jun 97,50€        97,50€           140,00€            vanaf jun 140,00€      
vanaf jul 100,00€    85,00€      65,00€           vanaf jul 85,00€        85,00€           121,00€            vanaf jul 120,00€      
vanaf aug 85,00€      72,50€      55,00€           vanaf aug 72,50€        72,50€           102,00€            vanaf aug 100,00€      
vanaf sep 70,00€      60,00€      45,00€           vanaf sep 60,00€        60,00€           83,00€               vanaf sep 80,00€        
vanaf okt 55,00€      47,50€      35,00€           vanaf okt 47,50€        47,50€           64,00€               vanaf okt 60,00€        
vanaf nov 40,00€      35,00€      25,00€           vanaf nov 35,00€        35,00€           45,00€               vanaf nov 40,00€        
Entreegeld 20,00€      20,00€      20,00€           Entreegeld 20,00€        20,00€           20,00€               Entreegeld 20,00€        
Seizoenslid 100,00€    85,00€      65,00€           

Squash en Padel

Tennis

TARIEVEN RACKETSPORTEN 2023 (Lidmaatschappen)

Squash Padel combi Squash

Winterseizoen 1 okt t/m 31 mrt

Zomerseizoen 1 apr t/m 30 sept

Tennis
Baan gebruik; Een Tennislidmaatschap is alleen van toepassing op de buitenbanen en 
loopt van januari t/m december (opzeggen vóór 1 december). 

Spelen op tijden buiten uw lidmaatschap; hiervoor geldt het normale
baanhuurtarief. Het is mogelijk om als tennislid gebruik te maken van de 
binnenbanen, u betaalt onafhankelijk van het tijdstip altijd het A-tarief
LEDEN spelen volgens het afhangreglement; (vooraf  max. 2 weken vooruit 
online in te plannen)  Max 1 ongespeelde reservering per dag en 4 op naam. 
Tennis Toss; dinsdag en donderdagochtend van 09.00-12.00
Seniorlid; afhangen en spelen gedurende alle openingstijden.
Daglid; afhangen en spelen van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 18.00.
Jeugdlid (t/m 17jr) afhangen en spelen van maandag t/m zondag tussen 08.00 en 

SPORTIEVE REGELS;
* Introducees zijn van harte welkom, zij betalen naar rato baanhuur.

* Bij gebruik van onze racketbanen kunt u tevens kosteloos gebruik maken van onze  kleedruimtes en bijbehorende faciliteiten zoals sauna/stoombad.  

* Als racketsportlid draait u geen bardiensten bij TMS.

* Racketbanen zijn  twee weken van ter voren te reserveren op basis van baanbeschikbaarheid.

Looptijd lidmaatschap; zowel het Padel combi Squash lidmaatschap als de 
Squashlidmaatschappen lopen van januari t/m december 
(opzeggen vóór 1 december). 
Dag lidmaatschap; 
Dagleden mogen spelen op basis van beschikbaarheid van
maandag t/m vrijdag van 7.30 - 17.00. 
Weekend lidmaatschap; (niet voor Padel)
Weekendleden mogen op basis van beschikbaarheid spelen op: vrijdagavond 
van 17.00 tot 23.00, zaterdag van 8.00 tot 17.00 en zondag van 09.00 tot 22.00. 
In de maanden juni, juli en augustus zijn we zondagavond gesloten.
Dag/Weekend lidmaatschap; (niet voor Padel)
Dit is een combinatie van beide lidmaatschappen


