Reserverings- en annuleringsregels voor squashbanen bij Omnium sport & recreatie
Je kunt een squashbaan reserveren met of zonder abonnement.
Een squashbaan reserveren zonder abonnement
-

-

Om een squashbaan te reserveren dien je het online formulier in te vullen.
De actuele tarieven en tijden vind je op de website van Omnium.
Aan het einde van je reservering word je verwezen naar de online betaalmodule om de
baanhuur te voldoen.
De reservering is pas definitief als de baanhuur is voldaan. Hiervan krijg je een
reserveringsbevestiging in je mailbox.
Annuleren van een betaalde boeking en restitutie van het bedrag is niet mogelijk. Het is wel
mogelijk om voor een ander beschikbaar tijdstip te kiezen. Dit gaat altijd in overleg met
iemand van de kassa/infobalie van Omnium. Bel hiervoor naar 0113-233388.
De persoon die de baan boekt is eindverantwoordelijk voor de volledige betaling van de baan
en het eventueel verzetten van de reservering naar een ander tijdstip.
Het is verplicht om je uiterlijk 5 minuten voor aanvang van je tijdslot te melden bij de
infobalie van Omnium sport & recreatie.
Bij de kassa/infobalie kun je een racket huren en ophalen, hiervoor betaal je € 10,00 borg.
Deze borg krijgt je terug na het inleveren van het racket.
De squashbanen zijn gesloten op 1 januari, 27 april en 25 december.
Overige afwijkende tijden worden op de website getoond. Bijvoorbeeld tijdens het Super
Zomer Festival (zomervakantie) en Open Dagen van CIOS Zuidwest Nederland (november en
januari).

Een squashbaan reserveren met een abonnement
-

-

Om een squashbaan te reserveren dien je je in te schrijven op ‘Mijn Omnium’ met de
inloggegevens te gebruiken die je hebt ontvangen.
Met een abonnement kun je zonder online betaling een baan reserveren.
De tijden waarop je mag reserveren zijn afhankelijk van het soort abonnement dat je hebt
afgenomen. In ‘Mijn Omnium’ kun je buiten je abonnementstijden reserveren, maar deze
boekingen moet je aan de kassa afrekenen.
Het is verplicht om je uiterlijk 5 minuten voor aanvang van je tijdslot te melden bij de
infobalie van Omnium sport & recreatie en je pas te laten scannen.
Indien je pas kwijt of kapot is, kost een vervangende pas € 5,00.
De squashbanen zijn elk jaar gesloten op 1 januari, 27 april en 25 december.
Overige afwijkende tijden worden in ‘Mijn Omnium’ gepubliceerd. Bijvoorbeeld tijdens het
Super Zomer Festival (zomervakantie) en Open Dagen van CIOS Zuidwest Nederland
(november en januari).

