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IJshuur 30x60m.baan

Opties om ijs op IJsbaan Haarlem te reserveren kunnen online worden ingediend, via 
www.ksvhaarlem.nl/zomerijshaarlem en info@ijsbaanhaarlem.nl van vrijdag 5 juni 
t/m maandag 15 juni 14.00 uur. Na deze inschrijfperiode worden de opties in schema 
gezet en zowel intern als met potentiele huurders besproken. Bij een akkoord volgt 
een daadwerkelijke reservering en betaling (zie hieronder).

Definitieve reservering

● Na het verstrijken van de optietermijn (15 juni 2020 om 14:00 uur), worden  de
bestaande opties (indien van toepassing) omgezet in een definitieve 
reservering. Bij overlappende opties zullen gebruikers op de hoogte gesteld 
worden van de voorgestelde ijsverdeling waarna er nog 2 dagen de 
mogelijkheid is van de reservering af te zien;

● De IJsbaan Haarlem stuurt u een bevestigingsmail in week 25 met daarin alle 
gemaakte afspraken;

● Indien alles klopt, dient u akkoord te geven op deze bevestigingsmail;
● Wijzigingen in de reservering dienen via de mail bekend te worden gemaakt. 

Dit kan via email: info@ijsbaanhaarlem.nl

Betalingsvoorwaarden

● Voor 30 juni 2020 dient een aanbetaling te worden gedaan van 30% van de 
reserveringswaarde. Dit bedrag dient gestort te worden op Rabobank 
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rekeningnummer NL27RABO0324463502 o.v.v. aanbetaling en naam van de 
huurder/vereniging/organisatie. Indien dit bedrag op dat moment niet 
voldaan is, zal in overleg met de verhuurder de reservering worden 
geannuleerd (zie de annuleringsvoorwaarden);

● De restbetaling dient in week 28 in zijn geheel te zijn voldaan. De huurder 
ontvangt een factuur van de IJsbaan Haarlem. 

Annuleringsvoorwaarden

Wanneer een reservering is gemaakt en bevestigd dan geldt voor annulering van die 
reservering het volgende:

● De huurder dient een annulering van de boeking digitaal (e-mail naar 
info@ijsbaanhaarlem.nl) te bevestigen aan de IJsbaan Haarlem. De datum van 
de verzending van de e-mail geldt als meldingsdatum van de annulering.

● Bij annulering van 14 dagen of minder doch meer dan 7 dagen voor het 
gereserveerde tijdstip zal de klant 30% aanbetaling van de reserveringswaarde
verschuldigd zijn;

● Bij annulering van 7 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip zal de 
klant 90% aanbetaling van de reserveringswaarde verschuldigd zijn;

● Bij no-show zijn wij genoodzaakt 100% van de reserveringswaarde in rekening 
te brengen.

Kwaliteit ijs/ Overmacht

Als door overmacht, bijvoorbeeld ongunstige weersomstandigheden, Covid 19 en/of 
technische problemen, de ijskwaliteit en/of het leveren van ijs niet gewaarborgd kan 
worden, is de IJsbaan Haarlem niet gebonden aan restitutie (geheel of gedeeltelijk) 
van de huurprijs.
Mocht door onvoorziene omstandigheden het proces van ijs maken niet van start 
gaan, zullen alle reeds gedane betalingen worden geretourneerd.

De IJsbaan Haarlem heeft het recht om de reserveringen met onmiddellijke ingang op
te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum 
aantal.
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