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SPEELTIJDEN
 SPEELTIJDEN

• Er
maximaal
14 gereserveerd
dagen vooruit gereserveerd
worden
• Het begin en het einde van de speeltijd wordt door
Er kan maximaal
14kan
dagen
vooruit
worden
Maandag t/m vrijdag
Reserveren online
kan: via www.sportintilburg.nl
Reserveren kan•uitsluitend
07.00 - 08.30 uur middel van een signaalklok aangegeven
- telefonisch
013 -door
583 61
00; te betalen met iDeal
De reservering maak
je compleet
direct
16.00 - 22.30 uur
- aan
t/m vrijdag
Baanreserveringen
zijndeinbalie;
blokken van 45 minuten te boeken
Let op: vrijdag totMaandag
21.45 uur
- per die
mail:jereceptie.tkwadraat@tilburg.nl
07.00 uur - 08.30 uur
Voor elke 45 minuten
langer wilt reserveren, dien je een
- online
via www.sportintilburg.nl
16.00 uur - 22.30 uur
nieuwe reservering
te maken
Zaterdag & zondag
• Baanreserveringen
blokken
vande45persoon
minuten die
te boeken
De baanreservering
wordt geplaatstzijnopinnaam
van
de
09.00 - 12.45 uurLet op: vrijdag tot 21.45 uur
• Devastlegt
baanreservering wordt geplaatst op naam van de persoon die de reservering
reservering online
Deze persoon
voorieder
eventuele annuleringskosten
Zaterdag & zondag
Er kan binnen devastlegt.
openingstijden
van is
deverantwoordelijk
squashbanen op
BANENKAARTHOUDERS
• van
Een vaste
baan op een
en vaste tijdworden
voor een heel jaar kunt u boeken
09.00 uur - 12.45 uur
gewenst tijdstip
een kwartier
eenvaste
baandag
gereserveerd
via een
verhuur@tilburg.nl
Een vaste baan op
vaste dag en vaste tijd voor een heel jaar
• Squashbanen kunnen worden gereserveerd voor bedrijfsuitjes en • Klanten met een banenkaart kunnen online geen reservering maken.
In de avonduren en weekenden gelden
kun je boeken via verhuur@tilburg.nl
Zij
kunnen
een
baan reserveren:
groepsactiviteiten
de volgende bloktijden:
Squashbanen kunnen worden gereserveerd voor bedrijfsuitjes en
- telefonisch 013
- 583 61 00;
groepsactiviteiten
- aan de balie;



SQUASHBAANSQUASHBAAN
ANNULEREN ANNULEREN

Avonden
- per mail: receptie.tkwadraat@tilburg.nl
uur - 18.45 uur
• Het reserveren18.00
via de
telefoon, aan de balie of per mail geldt
18.45 uur - 19.30 uur
uitsluitend voor
banenkaarthouders

• Voor 24.00 uur, daags voor de reservering
19.30 uur - 20.15 uur
• Bij niet tijdig
annuleren worden
kosten
in rekening
• Bij een online reservering
is annuleren
van deerbaan
niet
mogelijkgebracht:
20.15 uur - 21.00 uur
50% de
vanbaan
het geldende
op dedatum
gereserveerde
tijdis
• Ook het wijzigen van
naar eentarief
andere
of tijdstip
In alle gevallen waarin
dit reglement niet voorziet, beslist het
21.00 uur - 21.45 uur
•
Annulering
voor
groepsactiviteiten
waarbij
meerdere
banen
worden
niet mogelijk
management.
21.45 uur - 22.30 uur
gereserveerd, kunnen
tot eenmeerdere
week voorbanen
de gereserveerde
• Annulering voor groepsactiviteiten
waarbij
worden datum worden
Op vrijdagavond vervalt het laatste blok
geannuleerd, anders worden er kosten in rekening gebracht:

gereserveerd, kunnen tot een week voor de gereserveerde datum
50% Daarna
van het geldende
tarief
op deingereserveerde
tijd
worden geannuleerd.
worden er
kosten
rekening gebracht:
• Bij een online reservering is annuleren van de baan niet mogelijk. Wijzigen van
50% van het geldende
tarief op de gereserveerde tijd
datum/tijdstip mogelijk tot 24.00 uur, daags voor de reservering.

SQUASHRACKET
SQUASHRACKET

• Fitness T-Kwadraat
verhuurt
squash-rackets
en -ballen
• Fitness
T-Kwadraat
verhuurt squash-rackets
• Eventuele schade
aan een schade
huurracket
kanhuurracket
verhaaldkan
worden
• Eventuele
aan een
verhaald worden

Weekenden
09.00 uur - 09.45 uur
09.45 uur - 10.30 uur
10.30 uur - 11.15 uur
11.15 uur - 12.00 uur
12.00 uur - 12.45 uur
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet,
beslist het management

TARIEVEN SQUASH T-KWADRAAT SEIZOEN 2018-2019
Met haar 4 squashbanen biedt Fitness Centrum T-Kwadraat ook de sportieve squasher
een perfecte accommodatie.
De tarieven voor de huur van een squashbaan zijn geldig van 1 augustus 2018 t/m 31
juli 2019. De tarieven gelden ook voor SoccerSquash.
Dag
ma t/m vr

Tijd
07.00 tot 08.30 uur
16.00 tot 18.00 uur

Prijs
€11,20 / 45 min

ma t/m vr

18.00 tot 22.30 uur
€16,25 / 45 min
Let op vrijdag verhuur tot 21.45 uur

za en zo

09.00 tot 12.45 uur

€16,25 / 45 min

ma t/m vr student *

07.00 tot 08.30 uur
16.00 tot 18.00 uur

€7,10 / 45 min

ma t/m vr student *

18.00 tot 22.30 uur
€12,20 / 45 min
Let op vrijdag verhuur tot 21.45 uur

10 banenkaart **

€142,25

25 banenkaart **

€304,80

Contract baan ma t/m vr ***

07.00 tot 08.30 uur
16.00 tot 18.00 uu

Contract baan ma t/m vr ***

18.00 tot 22.30 uur
€502,90 / baan
Let op vrijdag verhuur tot 21.45 uur

€299,70 / baan

Contract baan za en zo ***

€502,90 / baan

Huur squashracket + bal / Huur SoccerSquashbal
Kosten bij schade racket
Verkoop losse bal
Grip squashracket

€4,€30,€3,50
€7,50

*
**
***

Korting geldt voor studenten op vertoon van de schoolpas met datum/
inschrijving van de school. Beide passen dienen altijd getoond te worden
aan de balie. Anders wordt alsnog het gehele tarief in rekening gebracht
Banenkaarten zijn een jaar geldig vanaf moment van aanschaf en zijn niet
persoonsgebonden. Prijs is excl. éénmalige paskosten van € 10,Contractbaan; vaste dag en tijd een jaar geldig vanaf moment van afsluiten

Ga voor meer informatie en voor de openingstijden in vakanties en op feestdagen
naar: www.sportintilburg.nl/sporthallen/t-kwadraat
18.326

Ga voor meer informatie en de andere openingstijden in vakanties en op feestdagen naar: www.sportintilburg.nl/sporthallen/t-kwadraat

19.103

