
Beste leden van de Bowlingvereniging Haarlem,  

Gisteren hebben wij het prettige nieuws ontvangen dat wij de deuren weer mogen 
openen! Dit betekent dat wij aanstaande vrijdag vanaf 16 uur weer open zijn. Er zijn 
echter wel de nodige beperkingen waar wij rekening mee moeten houden. Wij heten 
jullie graag weer welkom om te trainen onder de volgende voorwaarden:  

·         Bowlen is alleen mogelijk op reservering, spontaan binnen komen lopen is 
niet mogelijk. 

·         Het gratis trainen op zaterdag vervalt, t.z.t. wordt dat weer opgestart, 
hierover krijgt u bericht. 

.      U kunt op zaterdag vanaf 12 uur wel komen trainen tegen het reguliere 
trainingstarief van € 9,00 per uur per baan, max. 2 personen op 1 baan. 

·         De normale voorwaarden voor trainen blijven gelden. Dit betekent dat bij 
volle banen wij u vragen of u door wilt bowlen tegen recreanten tarief of de 
baan vrij maakt voor deze recreanten en de tot dan toe verstreken tijd tegen 
trainingstarief afrekent. 

·         Wij hanteren een maximum van 5 personen per baan voor recreanten, bij 
5 personen krijgt deze groep de beschikking over de zitjes van 2 banen. Voor 
trainen is het mogelijk om een baan te reserveren voor maximaal 2 personen 
per baan. Hier door is het mogelijk om met 2 groepjes van (1 of) 2 personen 
op een banenpaar te spelen. 

·         Trainen is mogelijk tegen trainingstarief op de volgende dagen en tijden: 

o    Maandag 1600-2300 

o    Dinsdag 1600-2300 

o    Woensdag 1700-2300 

o    Donderdag 1600-2300 

o    Vrijdag 1600-2000 

o    Zaterdag 1200-1500 indien beschikbaar 

o    Zondag 1300-1500 

·         Baanonderhoud vindt plaats op maandag voor openingstijd, woensdag 
avond indien er reserveringen zijn voor trainen en op zaterdag ochtend. Op de 
overige tijden of voor last minute reserveringen is GEEN baanonderhoud 
mogelijk. 



·         Reserveren kan telefonisch of per mail naar haarlem@bisonbowling.nl. 
Geef hier bij duidelijk aan dat u BVH lid bent en wil reserveren voor trainen. 

·         Bij het bezoek aan Bison Bowling gelden onze corona huisregels die in de 
bijlage worden meegezonden zodra u de reservering plaatst.  

Wij verwelkomen jullie graag vanaf aanstaande vrijdag weer om te bowlen of ons 
uitgebreide XL terras!  

Met vriendelijke groet,  

Bart Immer 

Bedrijfsleider 
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