Amsterdamse
Squash
Rackets
Club
Club reglement
Dit reglement is van toepassing op het gebruik van de squashbanen van Squashclub
ASRC/Frans Otten stadion
Algemeen
1.

A.S.R.C.heeft de squashbanen 1, 9 en 10 en eventueel op naderaangegeven
tijdstippen één of meerdere andere banen voor de A.S.R.C.-leden gehuurd.
Daarnaast mogen A.S.R.C.-leden op andere squashbanen spelen, onder
voorbehoud van voorafgaande toestemming van het personeel van het Frans
Otten stadion bij de receptiebalie en in overeenstemming met dit Baanreglement.

2.

A.S.R.C.-leden kunnen met hun eigen geldige ledenpasjes een leden
squashbaan reserveren bij de receptie. 2 leden kunnen maximaal 30 minuten
vooruit reserveren. Het zonder je te melden op een van de banen gaan staan is
dus niet mogelijk. Op maandag, Dinsdag en Woensdag tussen 18:00 en 22:00
uur is het clubavond. Op deze avonden is het niet mogelijk om 1 van de 3 banen
te reserveren. U komt aan op de club en meld zich bij de banen. Er wordt
gespeeld via een doordraai systeem zodat iedereen aan bod komt. U kunt de
baan op door even tegen het raam te kloppen, de spelers op de baan maken hun
game af en verlaten de baan zodat anderen een game kunnen spelen. Er wordt
verwacht dat u hetzelfde doet.

3.

Reserveren kan alleen op een voor die dagen dat tijdstip geldend
lidmaatschap. Reserveren kan alleen geschieden indien men zelf aanwezig is
op de club.

4.

Men dient te reserveren voor de baan waar men aan het spelen is, op het tijdstip
dat men aan het spelen is. Dus: het is niet toegestaan op de ene squashbaan te
spelen en voor een andere te reserveren.

5.

Men dient binnen tien minuten na aanvang van de speel periode op de
gereserveerde squashbaan te zijn. Na deze tien minuten kunnen andere leden,
die op de betreffende squashbaan staan, niet meer van de baan gehaald worden
en kunnen zij tot het eind van de betreffende speelperiode doorspelen.

6.

Alleen het bestuur en de competitive/wedstrijdleider kunnen banen reserveren
voor het spelen van toernooien en competitie.

Introductie van niet A.S.R.C.-leden

7.

Een introduce kan alleen samen met een A.S.R.C.-lid een squashbaan
reserveren onder de regels van dit Baanreglement

8.

Een introduce meldt zich vooraf aan bij de receptiebalie,betaalt het
verschuldigde introductietarief aan het personeel van het Frans Otten stadion en
krijgt van voornoemd personeel een bewijs van betaling, anders is de introducé
niet gerechtigd te spelen.

9.

Reserveren met twee introduce pasjes is niet toegestaan.

10.

Introduceren is niet toegestaan op werkdagen tussen 18.00
en 21.00 uur .

11.

Een introducé mag maximaal driemaal bij A.S.R.C.
geïntroduceerd worden.

12.

Een lid mag maximaal 1 persoon introduceren.

Lessen
13.

A.S.R.C. maakt gebruik van een door A.S.R.C. en Frans
Otten stadion aangewezen squash school of leraar. Andere
Squash scholen of freelance leraren kunnen geen les geven
op de banen van de A.S.R.C. of Frans Otten stadion. Ook
kunnen deze niet geïntroduceerd worden door leden.

14.

Lessen worden doordeweeks gegeven van 09:00 uur tot
18:45. En op zaterdag van 09:00 tot 20:00. Wilt u na 18:45
les, dan kunt u gewoon een baan huren bij de Receptie van
het Frans Otten stadion tegen de dan geldende huur prijzen.

Geschillen
15.

Wanneer er geschillen ontstaan, dan zijn de bestuursleden
gerechtigd op te treden om het probleem op te lossen.

Competitie
16. Competitie kan alleen worden gespeeld met een onbeperkt lidmaatschap.
Uitzonderingen uitsluitend in overleg met het Frans Otten stadion.
Privacy
17. Bij het afsluiten van uw lidmaatschap gaat u akkoord met het privacy beleid van het
Frans Otten stadion.
18. Uw gegevens worden gebruikt in ons reserveringssysteem om uw lidmaatschap te
activeren, en u van informatie te voorzien over de evenementen, aanbiedingen etc in
het Frans Otten stadion.

Veel plezier!
Club rules and regulations
These rules and regulations are for the members that are using the courts of squashclub
ASRC/Frans Otten.
1. Squashclub ASRC rents courts 1,9,and 10 from the Frans Otten stadium. The
members can use the other courts of the Frans Otten stadium If these courts are
full, but only with permission of the staff of the Frans Otten stadium.
2. 2 members can reserve 30 minutes in advance but only if you are in the center.
On Monday, Tuesday and Wednesday From 18:00 to 21:00 is very busy.
Members can not reserve a court between these hours, instead we do a
clubevening where everybody plays with everybody. Just Go to the court and
knock on the window. The players that are on the court finish there game(not a
full match) and leave the court so you can play one game. We expect from you
that you do the same.
3. You can only reserve a court within the times of your membership and only if you
are at the club.
4. You can not reserve for one court and play on the other.
5. If you reserve a court you have to be on the court within 10 minutes or your
reservation will go to other members and you have to wait until their time is

finished.
6. Only the Staff of the Frans Otten stadium can reserve courts for tournaments,
competiton and other events.
7. A member can introduce a non member 3 times for a additional fee. Reservation
with a non member go by the same rules of the rules and regulations list.
8. A introduction player reports at the front desk Before playing, and pays the fee for
the time he or she is playing in advance. Going to a court without reporting or
paying after playing is not possible.
9. To introduction players can not reserve a court.
10. You can not introduce a non member on weekdays between 18:00 and 21:00.
11. A non member can be introduced with a maximum of 3 times.
12. One member can introduce only one non member.
13. ASRC uses squash teachers that are endorsed by the Frans Otten stadium. It is
not permitted to use other teachers. You can find the teachers on the website.
14. Lessens can be given weekdays from 08:00 until 18:45 and in the weekend from
08:00 to 20:00. If you want lessons outside these times you can book a court with
at the front desk but then with the normal court fee for non members.
15. The staff is there to help with any disputes and they make sure the rules are
used properly.
16. Competition can only be played with the unlimited membership. Exeptions can be
made but only by the staff.
17. With signing up you state that you have read and agreed the clubs privacy
statement.
18. Your personal data will be used for the reservationssystem to activate your
account and to give you information about the center, tournaments and events.
Have Fun!

