SPORT IN
TILBURG.NL

TARIEVEN SQUASH T-KWADRAAT SEIZOEN 2021-2022
Met haar 4 squashbanen is Sportcomplex T-Kwadraat voor de sportieve
squasher een perfecte accommodatie. De tarieven voor de huur van een
squashbaan zijn geldig voor seizoen 2021-2022. De tarieven gelden ook voor
SoccerSquash.

SQUASHREGLEMENT
SQUASHBAAN RESERVEREN

SQUASHRACKET

• Er kan maximaal 14 dagen vooruit gereserveerd worden.
• Reserveren kan uitsluitend online via www.sportintilburg.nl.
• De reservering maak je compleet door direct te betalen
met iDEAL.
• Middels het tonen van de reserveringsbevestiging aan de
receptie, krijgt u toegang tot de juiste squashbaan op het
gereserveerde tijdstip.
• Baanreserveringen zijn in blokken van 45 minuten te boeken.
• Voor elke 45 minuten die je langer wilt reserveren, dien je een
nieuwe reservering te maken.
• De baanreservering wordt geplaatst op naam van de persoon
die de reservering online vastlegt.
• Er kan binnen de openingstijden van de squashbanen op
ieder gewenst tijdstip van een kwartier een baan gereserveerd
worden.
• Een vaste baan op een vaste dag en vaste tijd voor een heel
jaar kun je boeken via verhuur@tilburg.nl.
• Squashbanen kunnen worden gereserveerd voor bedrijfsuitjes
en groepsactiviteiten.

• Sportcomplex T-Kwadraat verhuurt squashrackets en -ballen.
• Eventuele schade aan een huurracket kan verhaald worden.

SQUASHBAAN ANNULEREN
• Na reservering is annuleren van de baan niet mogelijk.
• Ook het wijzigen van de baan naar een andere datum of
tijdstip is niet mogelijk.
• Annulering voor groepsactiviteiten waarbij meerdere
banen worden gereserveerd, kunnen tot een week voor de
gereserveerde datum worden geannuleerd. Daarna worden er
kosten in rekening gebracht: 50% van het geldende tarief op
de gereserveerde tijd.

SPEELTIJDEN
maandag: 		
dinsdag: 		
woensdag: 		
donderdag:
vrijdag: 		
zaterdag: 		
zondag: 		

07.30 - 22.30 uur
07.30 - 22.30 uur
07.30 - 22.30 uur
07.30 - 22.30 uur
07.30 - 22.30 uur
09.00 - 17.15 uur
09.00 - 17.15 uur

BANENKAARTHOUDERS
• Klanten met een banenkaart kunnen online geen reservering
maken. Zij kunnen een baan reserveren:
- telefonisch 013 - 583 61 00;
- aan de balie;
- per mail: receptie.tkwadraat@tilburg.nl
• Het reserveren via de telefoon, aan de balie of per mail geldt
uitsluitend voor banenkaarthouders.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet,
beslist het management.

Voor Virtual Squash geldt altijd een toeslag van €5,- op het reguliere tarief.

DAG

TIJD

PRIJS

ma t/m vr

07.30 - 18.00 uur

€11,95 / 45 min

ma t/m vr

18.00 - 22.30 uur

€17,35 / 45 min

za en zo

09.00 - 12.45 uur

€11,95 / 45 min

ma t/m vr student*

07.30 - 18.00 uur

€7,60 / 45 min

ma t/m vr student*

18.00 - 22.30 uur

€13,00 / 45 min

10 banenkaart**

€151,80

25 banenkaart**

€325,35

Contract baan ma t/m vr***

07.30 - 18.00 uur

€319,90 / jaar

Contract baan ma t/m vr***

18.00 - 22.30 uur

€536,80 / jaar

Contract baan za en zo ***

€536,80 / jaar

Huur squashracket + bal
Huur SoccerSquashbal

€4,25

Kosten bij schade racket

€32

Verkoop losse squashbal

€3,75

Grip squashracket

€8

*	Korting geldt voor studenten op vertoon van legitimatie en 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/accommodaties/squashcentrum_t_kwadraat

