
Lierse Tennisclub LTC ’t Loo 
H u i s r e g e l s  

 
1. Aan personen jonger dan 18 jaar (2014) wordt geen alcoholhoudende drank verkocht. 
2. Dranken met een alcoholpercentage van 15% of meer worden slechts verkocht aan personen 

ouder dan 18 jaar. 
3. Tijdens jeugdfeesten wordt er geen alcoholhoudende dranken geschonken. 
4. De barmedewerkers mogen geen alcoholhoudende drank verstrekken aan personen, die in 

kennelijke staat van dronkenschap verkeren.  
5. De barmedewerkers hebben het recht personen, die in kennelijke staat van dronkenschap 

verkeren, te sommeren de kantine te verlaten en weigeren dergelijke personen de toegang tot 
de kantine 

6. Personen, die agressief of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende 
leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd. 

7. Het bestuur wil voorkomen, dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan 
het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank 
worden geweigerd. 

8. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of 
elders op het terrein van de vereniging. 

9. Het is niet toegestaan om glaswerk mee te nemen naar de toilet-, kleed- en doucheruimtes 
en de tennisbanen. 

10. Van de bezoekers van de kantine wordt verwacht dat kopjes en glaswerk wordt teruggebracht 
naar de bar. 

11. Toegang en verblijf in de douche- en kleedruimte om andere reden dan het douchen en 
omkleden is niet toegestaan. 

12. Het bezit van soft- en/of harddrugs in de kantine is niet toegestaan. Personen onder kennelijke 
invloed van drugs wordt de toegang geweigerd. 

13. Ongewenste intimiteiten worden niet getolereerd 
14. In het clubgebouw mag beslist niet gerookt worden. Wordt er buiten gerookt  dan worden 

peuken slechts gedoofd in de daarvoor bestemde asbakken. 
15. Het vernielen of beschadigen van meubilair en andere eigendommen van de vereniging wordt 

bestraft in overeenstemming met de bepalingen van de statuten en Huishoudelijk Reglement. De 
kosten worden verhaald op de persoon, die verantwoordelijk is voor de schade. 

16. Afname van consumpties moeten contant worden betaald. In andere gevallen (competitie 
pas) moeten alle consumpties dezelfde dag/avond voor het verlaten van de kantine 
worden betaald.  

17. Personen met een openstaande rekening worden bestellingen geweigerd. 
18. Voor niet bevoegde personen is het verboden zich achter de bar en of in de keuken te 

vervoegen. 
19. Geluidsapparatuur mag alleen worden bediend door barmedewerkers en andere daartoe 

bevoegde personen. Geluidsoverlast mag niet plaatsvinden. 
20. In geval de bar geopend is wordt de baanverlichting slechts bediend door de barmedewerker of 

de aanwezige leidinggevende. 
21. De bar en de Keuken zijn geopend tot 24.00 uur. De laatste ronde wordt geschonken 

(uitgezonderd kannen bier) om 24.00 uur en om 00.30 uur moet u het gebouw hebben 
verlaten. 

22. Het is de exploitant van een openbare inrichting behorende bij, op of in een 
sportaccommodatie verboden dit voor bezoekers geopend te hebben, aldaar bezoekers 
toe te laten of te laten verblijven gedurende andere tijden dan de tijd gelegen tussen een 
uur voor en een uur na het gebruik overeenkomstig de bestemming van de 
sportaccommodatie, met dien verstande dat het de exploitant van de openbare inrichting 
verboden is dit voor bezoekers geopend te hebben of aldaar bezoekers toe te laten of te 
laten verblijven tussen 01.00 uur en 06.00 uur. 

23. De burgemeester kan 10 keer per kalenderjaar ontheffing verlenen van het in het eerste, 
tweede en derde lid gestelde verbod. De ontheffing kan worden verleend tot 04.00 uur. 

24. Bij een minimale bezetting van de kantine (zelf door de barmedewerker te bepalen) kan de bar 
en of de keuken op eigen initiatief worden gesloten. 

25. Iedereen wordt verzocht om zijn /haar schoenen van smasch-court te ontdoen door deze op de 
mat voor de ingang uit te kloppen. 

26. Tafels, stoelen en barkrukken dienen vrij te blijven van kleding en tennistassen. Kleding en 
tennistassen dienen zoveel mogelijk in de kleedkamers te worden achter gelaten.  


