
Inschrijfformulier winterpasse-partout 2019/2020 
 
Vanaf 1 oktober 2019 is het mogelijk een winterpasse-partout aan te schaffen.  

 

Prijzen winterpasse-partout (1 oktober t/m 31 maart):  

Winterpasse-partout 6 maanden 5 maanden 4 maanden 3 maanden 

Ο Jeugd passe-partout 

   Tot 18 jaar 

€ 110,00 € 97,50 € 90,00 € 76,50 

Ο Studenten passe-

partout 

   Tot 23 jaar 

€ 160,- € 141,50 € 127,50 € 112,50 

Ο Volwassen passe-

partout 

    

€ 207,50 € 180,50 € 154,50 € 128,50 

 
Reglementen winterpasse-partout (1 oktober t/m 31 maart): 

 U heeft  met de winterpasse-partout één keer per dag toegang tot de tennishal wanneer deze beschikbaar 

is voor maximaal  1 uur. (Indien gewenst, kunt u ook een winterpasse-partout voor 1 ½ uur kopen, mail 

hiervoor naar sylvia@sportcenterallround.nl)  

 Met de winterpasse-partout kunt u alleen op de dag dat u wilt tennissen een baan reserveren.  

 Eenmalige borg pasje: € 5,- 

U krijgt dit bedrag na inlevering van het pasje (mits niet beschadigd) bij beëindiging van uw contract 

terug. Wanneer u uw pasje verliest, bent u verplicht een nieuw pasje aan te schaffen en wordt  er 

opnieuw € 5,- borg berekend. 

 Voor u de baan betreedt , dient u zich te melden bij de balie van Sportcenter Allround. 

 De pas is strikt persoonlijk. 

 Als u introducés meeneemt , dan betalen deze: 

€ 13,00 bij 1 introducé 

€   8,00 p.p. bij 2/3 introducés 

 Bij fraude en/of misbruik wordt de pas geblokkeerd. 

Er wordt gewerkt met een pasjessysteem. Bij de eerste keer zal er door een medewerker van Allround een foto 

met de webcam worden gemaakt. 

 

 

Naam: ____________________________________________________________________ 

 

Adres: ____________________________________________________________________ 

 

Postcode: ____________ Plaats: _______________________________________________ 

 

Telefoon: _______________________________ Mobiel: ___________________________ 

 

Email: ____________________________________________________________________ 

 

wil een winterpasse-partout afsluiten voor _______________ maanden 

 

Evt. opmerkingen: __________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 



Eenmalige machtiging afschrijving winterpasse-partout 2019/2020 

 

Ondergetekende verleent hierbij toestemming aan Sportcenter Allround om de winterpasse-partout 

eenmalig van zijn/haar rekening af te schrijven. 

 

Naam: ____________________________________________________________________ 

 

IBAN-nr.: ____________________________ 

 

Winterpasse-partout voor  __________ maanden 

 

Bedrag passe-partout: €______________________ 

 

Deze rekening staat op naam van: 

 

Naam + voorletters:   ___________________________________________ 

 

Adres:     ___________________________________________ 

 

Postcode + woonplaats:  ___________________________________________ 

 

 

Datum: ___________________ Handtekening: ____________________________ 

 

Dit bedrag wordt gestort op bankrekening NL43RABO0358240166 ten name van Sportcenter 

Allround. 

Het inschrijfformulier Winterpasse-partout 2019/2020 met machtiging opsturen naar: 

 

Sportcenter Allround 

Zuidhoornseweg 6a 

2635 DJ  Den Hoorn 

 

Of mailen naar sylvia@sportcenterallround.nl 

 

mailto:sylvia@sportcenterallround.nl

