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Lidmaatschap 
Iedereen kan lid worden van Beach Factory Lebbeke. 

Dit lidmaatschap geldt alleen voor indoor beachtennis en indoor 
beachvolleybal gedurende het hele seizoen 2012-2013 (1 oktober 
2012- 1 oktober 2013) op de terreinen in de Fabrieksstraat. Een apart 
zomerlidmaatschap geldt voor de outdoor terreinen op Hof Ter Burst. 
Nieuwe leden kunnen zich via de website (www.beachtennis4you.be) 
of via mail (info@beachtennis4you) aanmelden. Elke nieuwe aanslui-

ting moet goedgekeurd worden door de beheerders. 

Beach Factory Lebbeke houdt een register bij waarin de namen, (mail)
adressen, telefoonnummers en geboortedata van de leden zijn opge-

nomen. 

Seizoen 
Het seizoen 2012-2013 van Beach Factory Lebbeke begint op 1 okto-
ber 2012 en eindigt op 1 oktober 2013. Er kan dus bij slecht weer ook 

in het zomerseizoen binnen gespeeld worden. 

Praktische zaken 
Het betreden van de terreinen evenals het gebruik maken van de door 
Beach Factory Lebbeke ter beschikking gestelde materialen geschieden 
geheel op eigen risico. De leden zijn zelf aansprakelijk voor eventuele 

schade. 

De openingstijden staan vermeld op de website 
(www.beachtennis4you.be). In overleg met de beheerders kan hiervan 
afgeweken worden, maar in principe worden de velden om 23.00 uur 

gesloten. 

Geplande trainingstijden en ontmoetingen staan vermeld op de web-

site (www.beachtennis4you.be - Reservaties). 

Verhuur 
Verhuur kan enkel via de site (www.beachtennis4you.be  - Reservaties). 
Bij eventuele problemen kan er gemaild worden naar 

info@beachtennis4you.be. 

Losse verhuur 

Losse verhuur is mogelijk tegen een vergoeding van 5 euro per per-
soon per uur—en kan ook per halve uren na een reservatie van mini-

mum 1 uur (zijn dus mogelijk: 1 uur, 1.5 uur, 2 uur, enz.) 

Op afspraak kunnen er ook beachtennis-rackets gehuurd worden aan 
de prijs van 2 euro per racket per reservering. Gelieve dit duidelijk te 

vermelden bij reservatie. 
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Abonnementen (geldig tot 1 oktober 2013): 

Eerste persoon: 90 euro 

Tweede persoon*: 60 euro 

Derde persoon*: 30 euro 

Vierde persoon (en volgende)*: gratis 
(* gedomicilieerd op hetzelfde adres) 
                                   
Annulaties kunnen tot 9.59 uur ‘s morgens van de dag van de reserver-

ing gebeuren. 

Gebruik terreinen 
De beheerders zijn gemachtigd om de regels ten allen tijde aan te pas-

sen als de situatie dit vereist. 

Het is toegelaten om de speelvelden om te vormen van een 
speelveld geschikt voor beachtennis naar een speelveld voor 
beachvolleybal en omgekeerd. Dit is eenvoudig uit te voeren, 

maar moet volgens de instructies gebeuren. 

In principe gebruiken de beachvolleyballers de terreinen die het 

verste weg staan van het club house. 

De beachvolley court  (veld met olympische afmetingen) mag 
gebruikt worden als beachtennis centre court (met dus meer 
ruimte rondom het veld dan noodzakelijk), maar kan alleen bij 

lichte bezetting van de terreinen. 

Een overzichtje van de mogelijkheden: 

Beachtennis (doubles) court 1 

Beachtennis (singles) court 2 

Beachtennis (doubles) court 3 

Beachtennis (singles) court 4 

Beachvolley courts 
 

Er is verlichting beschikbaar, maar uiteraard is het aan de laatst 
aanwezige speler(s) om deze uit te schakelen na het verlaten 

van de terreinen. 

WCs en douches mogen gebruikt worden, maar moeten ab-

soluut proper achtergelaten worden. 

Alle instructies, plannetjes en reglementen zijn beschikbaar via 
de website www.beachtennis4you.be, op aanvraag via 
info@beachtennis4you.be - of aan de terreinen zelf. 
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