
Complexreglement 
Binnen LTVZ is een complexreglement van kracht. Dit reglement is bedoeld als 
richtlijn voor alle leden en bezoekers. Zij zijn verplicht zich aan de onderstaande 
reglementen te houden. 
 
1. Je dient jezelf op het complex ordelijk en sportief te gedragen. Op de banen 
dienen behoudens toegestane uitzonderingen de regels van het tennisspel correct te 
worden nageleefd. 
 
2. Je dient het speeltijden en kantinereglement correct na te leven. 
 
3. Het is niet toegestaan op door de baancommissie afgesloten banen te tennissen. 
Je dient banen waarop de baancommissie of groundsman onderhoud wil plegen 
terstond te verlaten. 
 
4. Op de banen moet je tennisschoeisel dragen (Geen noppen of grof profiel) en 
spelers dienen tenniskleding te dragen. 
 
5. Je mag behoudens toegestane uitzonderingen niet met meer dan 4 spelers per 
baan spelen. 
 
6. Spelers die een baan verlaten, zijn verplicht deze te vegen: dames van het net 
naar de baseline en heren van links naar rechts. Indien de baancommissie dit 
noodzakelijk acht moet je eventuele andere instructies opvolgen. 
  
7. Je mag zelf de verlichting ontsteken en doven, mits je instructies daarvoor zeer 
nauwkeurig opvolgt. 
 
8. Je mag de verlichting dient alleen ontsteken op banen waarop daadwerkelijk wordt 
gespeeld. De overige verlichting dient gedoofd te blijven of zsm gedoofd te worden. 
 
9. Vanaf 23.00 uur tot 06.00 uur mag je geen gebruik maken van de banen, 
behoudens door het bestuur verleende ontheffing. De verlichting moet gedurende die 
periode zijn gedoofd. 
 
10. Als je het complex als laatste verlaat, ben je verplicht het clubhuis af te sluiten en 
indien deze brandt, de verlichting van zowel banen als clubhuis te doven. 
 
11. Het op het complex aanwezige materiaal dient je op de juiste wijze te gebruiken. 
Elke schade aan materiaal of banen dien je te voorkomen. Elke schade of begin van 
schade aan het complex of toebehoren, meldt je z.s.m. aan de baancommissie. 
 
12. Aanwezig zijn op of gebruik maken van het complex geschiedt op eigen risico. 
 
*Dit reglement is aangenomen in de algemene vergadering van 1 november 1988. 


