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1. Inleiding
Padel wordt steeds populairder in Nederland, vooral bij de KNLTB aangesloten verenigingen.
Steeds meer verenigingen kiezen ervoor om één of meerdere padelbanen aan te leggen en
daarmee een extra of nieuwe impuls te geven aan hun vereniging. Bij de opkomst en verdere
groei van deze nieuwe sport in Nederland is ook steeds meer behoefte ontstaan aan het verder
professionaliseren hiervan. Een belangrijk onderdeel en fundament voor de verdere ontwikkeling
van de sport is de kwaliteit van aanleg van padelbanen. De kwaliteit van aanleg is echter geen
vanzelfsprekendheid en de behoefte aan minimale kwaliteitseisen en de werkzaamheden
vervolgens onafhankelijk laten beoordelen op deze eisen is sterk in vraag toegenomen. Uit
onderzoek onder aangesloten verenigingen is gebleken dat 71% van de ondervraagden
regelgeving en normering van padelbanen belangrijk vindt. Hierdoor kunnen de voor
verenigingen vaak hoge investeringen beter worden geborgd. In Nederland is het ook
gebruikelijk dat sportvelden structureel worden gekeurd door een onafhankelijk en erkend
keuringsinstituut. Naast het borgen van kwaliteit en duurzaamheid van sportconstructies wordt
daarmee ook invulling gegeven aan een meer uniforme en veilige sportomgeving en de daaraan
gerelateerde positieve gevolgen voor de ontwikkeling van de sport en zijn gebruikers.
Om de kwaliteit van aanleg te kunnen borgen heeft de KNLTB daarom in samenwerking met
KIWA ISA Sport en belanghebbenden in de markt gewerkt aan het opstellen van minimale
kwaliteitseisen. Dit is vervolgens ondergebracht in het NOC*NSF Kwaliteitszorgsysteem
sportvloeren en sportaccommodaties. Hierdoor zal de kwaliteit van aanleg standaard naar een
hoger niveau worden getild. Zowel de padelsport als de vereniging/eigenaar is daarbij gebaat.
In dit document zullen we meer uitleg geven over het NOC*NSF Kwaliteitszorgsysteem en de rol
en betekenis voor de kwaliteit van aanleg van padelbanen. Normen, procedures en regelgeving
komen aan bod.
Voor vragen, aanvullingen en/of opmerkingen, die betrekking hebben op dit document kun je
altijd een email sturen naar verenigingsondersteuning@knltb.nl of contact opnemen met je
KNLTB accountmanager.

2. NOC*NSF Kwaliteitszorgsysteem
Zoals in veel andere sectoren gebruikelijk om de kwaliteit van geleverde producten en/of
diensten vast te stellen en te toetsen, is dat ook in de sport sinds jaar en dag het geval. Voor de
(georganiseerde) sport in Nederland is het daartoe gebruikelijk deel uit te maken van het
NOC*NSF Kwaliteitszorgsysteem sportvloeren en sportaccommodaties. Dit systeem vormt de
basis voor de kwaliteit van aanleg van sportvloeren in Nederland en is uniek in de wereld. Het
fundament van dit systeem ligt in procedures en afspraken met alle belanghebbenden om te
komen tot kwaliteit van aanleg van sportvloeren en sportaccommodaties. Het resultaat daarvan
zijn normen en richtlijnen die een minimale kwaliteit voorschrijven en daarmee de
vereniging/eigenaar van het betreffende sportveld en de gebruiker helpt bij het tot stand komen
en gebruik maken van kwalitatief goede en veilige sportvoorzieningen. Het NOC*NSF
Kwaliteitszorgsysteem is een dynamische en dagelijkse operatie waar NOC*NSF en
aangesloten sportbonden (waaronder KNLTB), zich structureel voor inzetten en daarmee
werken aan de kwaliteit van aanleg van sportvelden voor alle sportliefhebbers in Nederland.
Met het tot stand komen van minimale kwaliteitseisen voor de aanleg van padelbanen en het
onderbrengen in het NOC*NSF Kwaliteitszorgsysteem is een belangrijke stap voorwaarts gezet
in het verder ontwikkelen en professionaliseren van de padelsport. Daardoor hebben
verenigingen/eigenaren meer vaststaande en uniforme kwaliteitscriteria in handen en een
belangrijk referentiekader om op basis daarvan goede afspraken te kunnen maken met een
opdrachtnemer. Dit heeft een deels ontzorgend karakter.
Uiteraard blijft een gedegen voorbereiding en het maken van juiste keuzes onlosmakelijk
verbonden aan het succesvol doorlopen van een dergelijk traject. Belangrijk onderdeel binnen
het NOC*NSF Kwaliteitszorgsysteem is het structureel keuren van de aanleg. Alleen het
verwijzen naar een norm is niet genoeg. Elk project is uniek en het blijven dynamische
(bouw)processen waarin aannemers op locatie de kwaliteit van aanleg telkens weer opnieuw
moeten realiseren. Feitelijk dient daarmee de te leveren prestatie elke keer weer opnieuw plaats
te vinden. Door het structureel te keuren blijft de minimale kwaliteit van aanleg daarmee
standaard geborgd. Een belangrijk voordeel van het (tussentijds) keuren is ook dat tijdens
verschillende fases van de bouw al kan worden bijgestuurd. Achteraf zaken oplossen is vaak
veel lastiger en ingrijpender.
2.1 Procedurehandboek
De wijze waarop wordt samengewerkt en de gerelateerde afspraken die in dit verband zijn
gemaakt met alle partijen, zijn vastgelegd in het ‘Procedurehandboek Kwaliteitszorgsysteem
sportvloeren en sportaccommodaties’. Het resultaat van deze samenwerking, te weten de
afgesproken normen en richtlijnen, alle goedgekeurde sportvloerconstructies en alle
gecertificeerde sportvloeren en -accommodaties, staan op de NOC*NSF Sportvloerenlijst
vermeld. Het uiteindelijke doel van het ‘Kwaliteitszorgsysteem sportvloeren en
sportaccommodaties’ is het realiseren van kwalitatief goede en veilige sportvloeren en
sportaccommodaties voor eigenaren van sportvelden en de sporters die er gebruik van maken.
Deze sportvloeren en -accommodaties dienen na aanleg, ombouw, renovatie of herkeuring
tenminste te voldoen aan minimale eisen met betrekking tot sportfunctionaliteit, veiligheid,
bespeelbaarheid, uniformiteit en duurzaamheid. Meer informatie en achtergrond is terug te lezen
in het Procedurehandboek en vindbaar op de website: www.sportvloeren.sport.nl
2.2 Registratie- en beoordelingsproces
Om te komen tot een NOC*NSF/sportbond gecertificeerde sportvloer (lees: padelbaan) dient
een aangelegde, omgebouwde, gerenoveerde of herkeurde sportvloer of sportaccommodatie
het registratie- en beoordelingsproces geheel te doorlopen. In paragraaf 2.2 van het
Procedurehandboek (zie website: www.sportvloeren.sport.nl) staat uitgebreid en stap voor stap
het proces beschreven om tot een gecertificeerde sportvloer te komen. Als dit proces positief is

afgerond ontvangen de opdrachtgever en sportvereniging voor de betreffende sportvloer of
sportaccommodatie een NOC*NSF/sportbond certificaat. De KNLTB hanteert dit certificaat als
minimale randvoorwaarde voor deelname aan competitiewedstrijden (lees verderop in dit
document voor meer uitleg).
Waar kan ik het project voor de aanleg van nieuwe padelbanen registreren?
Indien door de vereniging/eigenaar het besluit is genomen om één of meerdere padelbanen aan
te leggen dient dit te worden geregistreerd op de NOC*NSF Sportvloerenlijst. Ga daarvoor naar
de website www.sportvloeren.sport.nl en klik op de button nieuw sportvloerproject bovenin het
keuzemenu. Vervolgens dien je de button nieuw project registreren aan te klikken. Hier kun je
de gevraagde gegevens vervolgens invullen.
2.3 Bijdrage Kwaliteitszorgsysteem
Sinds 2014 dient bij de realisatie van een gecertificeerde sportvloer of sportaccommodatie
(aanleg, ombouw of renovatie) binnen het NOC*NSF Kwaliteitszorgsysteem een éénmalige
bijdrage, het zogenoemde ‘Bijdrage Kwaliteitszorgsysteem’, te worden voldaan door de
hoofdopdrachtgever. Deze bijdrage staat los van de projectgebonden keuringskosten op locatie.
Op deze manier deelt elke opdrachtgever in de kosten die bijdragen aan het borgen en
verhogen van de kwaliteit van sportvloeren en sportaccommodaties in Nederland. De bijdrage
per padelbaan is vastgesteld op 50 euro exclusief btw.
Voor vragen over het registratie- en beoordelingsproces en/of de bijdrage kwaliteitszorgsysteem,
kun je contact opnemen met NOC*NSF via accommodatiezaken@nocnsf.nl

3. NOC*NSF Sportvloerenlijst
Op de NOC*NSF Sportvloerenlijst kun je alle erkende en gecertificeerde padelconstructies en de
bijbehorende aannemers/leveranciers terugvinden. Om een padelconstructie in aanmerking te
laten komen voor plaatsing en goedkeuring op de NOC*NSF Sportvloerenlijst dient de
aannemer aan te tonen dat de padelconstructie aan de gestelde normen voldoet. De route tot
erkenning staat beschreven in het procedurehandboek. Aannemers/leveranciers die met de
status ‘erkend en gecertificeerd’ op de NOC*NSF Sportvloerenlijst staan vermeld hebben het
hele proces van erkenning doorlopen.
NB: Omdat padel in Nederland een sport in opkomst is zal nog niet iedere aannemer die
padelbanen aanlegt mogelijk zichtbaar zijn op de NOC*NSF Sportvloerenlijst. De ervaren en
actieve padelbaanbouwers in Nederland zijn daar wel van op de hoogte en hebben sinds 2 juli
2018 de mogelijkheid hun constructies erkend en gecertificeerd te krijgen. Indien je kiest voor
een aannemer die (nog) niet op de NOC*NSF Sportvloerenlijst staat vermeld neem je een groter
risico. In dat geval is de desbetreffende padelconstructie nog niet getoetst aan de gestelde
normen. Dit hoeft geen probleem te zijn, mits de aannemer het project dan alsnog aanmeld voor
de erkenningsprocedure en daarmee op de NOC*NSF Sportvloerenlijst kan komen. In dat geval
doorloop je als vereniging met de aannemer een pilot.
4. Normen en richtlijnen voor padelbanen
Om de kwaliteit van aanleg te kunnen borgen zijn normen en richtlijnen nodig. Deze normen en
richtlijnen beschrijven een minimale kwaliteit waaraan een padelbaan moet voldoen en waarop
in de praktijk getoetst wordt. Binnen het NOC*NSF Kwaliteitszorgsysteem is gewerkt aan
normen en richtlijnen voor een padelbaan die deze minimale kwaliteit beschrijven en met als
doel de kwaliteit van aanleg naar een structureel hoger niveau te tillen. Op 2 juli 2018 zijn deze
normen en richtlijnen vastgesteld in de NOC*NSF-Normcommissie waarin alle belanghebbende
partijen vertegenwoordigd zijn. Hieronder de betreffende normcodes voor een padelbaan waarin
de normen en richtlijnen zijn vastgelegd.
•
•
•
•
•
•

NOCNSF-PADEL2:
NOCNSF-PADEL2-15.a:
NOCNSF-PADEL2-Bk1:
NOCNSF-PADEL2.k:
NOCNSF-PADEL-Bk.1:
NOCNSF-PADEL-BL1:

Sporttechnische norm
Materiaaltechnische norm zandkunstgras
Tekening kooi met maatvoering
Kooiconstructie
Afmetingen kooi
Belijning

Bovenstaande normcodes verwijzen naar het desbetreffende normblad waarin de norm en/of
richtlijn per onderdeel is beschreven. Deze normen zijn te downloaden via
www.sportvloeren.sport.nl

5. Bouw- en keuringsprocedure
In het procedurehandboek staan de bouw- en keuringsprocedures voor sportvloeren
beschreven. Deze bouw- en keuringsprocedures zijn in de basis ook de uitgangspunten voor de
aanleg van padelbanen. Echter, voor de aanleg van padelbanen geldt dat we in een aanleg- en
ontwikkelingsfase zitten van vooral nieuwaanleg. Dit in tegenstelling tot tennis en veel andere
sporten, waarin vooral sprake is van een renovatie- of ombouwmarkt. Dit vraagt soms om
andersoortige vraagstukken en oplossingen waarin de standaard procedures niet altijd voorzien.
Op basis van voortschrijdend inzicht is hier al zoveel mogelijk rekening mee gehouden en zijn de
vereiste keuringsonderdelen voor padel in de hiernavolgende tabel samengevat. Hierbij wordt
een onderverdeling gemaakt in nieuwbouw en ombouw/renovatie en de daarbij behorende
vereiste keuringsonderdelen. In dit verband is van een ombouw/renovatie naar een padelbaan
sprake als bijvoorbeeld een bestaand sportveld wordt omgebouwd naar een padelbaan. In dat
geval is er dus al een onderbouw/fundering aanwezig die, zo mogelijk, in het verleden al eerder
is gekeurd en waarvan al een keuringsrapport aanwezig is. Het is dan evident te veronderstellen
dat de kwaliteit van de aanwezige constructie en toegepaste materialen nog goed genoeg is
voor (her)gebruik. In dat geval is een keuring van de onderbouw overbodig en kan achterwege
blijven zoals in de tabel is aangegeven. Bij twijfel is het altijd verstandig hierover te schakelen
met de desbetreffende keuringsinstantie en/of in overleg met de opdrachtnemer de kwaliteit,
risico’s en verantwoordelijkheden in kaart te brengen.
Definities type werkzaamheid:
Hieronder de definities die horen bij het type werkzaamheid van de aanleg van een padelbaan
en passend bij de aanleg- en ontwikkelingsfase van dit moment.
• Ombouw/renovatie:
Een padelbaan die wordt gebouwd op een bestaande sportconstructie waarbij de uitbreiding
is <20% van het totale oppervlak; bestaande onderbouw dient eerder aantoonbaar gekeurd
te zijn. Bij uitbreiding van bestaande oppervlak dient aannemer gegevens aan te leveren
van de laagdikte. Indien geen gegevens bekend of in het verleden niet gekeurd geldt de
keuring voor nieuwbouw.
• Nieuwbouw:
Alle onderdelen van de padelconstructie wordt volledig nieuw aangelegd.
Keuringsonderdelen per type werkzaamheid
Hieronder de vereiste en niet vereiste onderdelen van de keuring van een padelbaan uitgevoerd
door een onafhankelijke en door NOC*NSF erkende keuringsinstantie dat gebaseerd is op het
type werkzaamheid: nieuwbouw of ombouw/renovatie.

Nieuwbouw
Zandonderbouw
laagdikte
stabiliteit
(dynamisch en statisch)
conditie
materiaaltechnisch
(analyse zand)*
Fundering (vloer)
laagdikte
(evt. op geboorde kern, afhankelijk
van het type vloer)

Ombouw/renovatie
















hoogteligging





vlakheid
conditie
materiaaltechnisch
(analyse)**
Fundering (kooi)
constructieberekening***
Toplaag
afmetingen
vlakheid
balstuit





















conditie
materiaaltechnisch
(analyses kunstgras en
instrooizand)
Kooi
conditie (veiligheid)
afmetingen
dikte glas















vlakheid overgangen glas/glas en
glas/gaas
ruimte tussen glaspanelen en
glas/gaaspanelen
maaswijdte en open ruimte
gaaswerk













* Kan optioneel worden meegenomen voor een ombouw met een uitbreiding <20%.
** Kan optioneel worden meegenomen.
*** Voorafgaand aan de aanleg dient aangetoond te worden door berekeningen dat de constructie van de kooi en
fundering veilig is en de windbelasting kan verdragen, conform de norm NOCNSF-PADEL2.k.
Bij een gelijke constructie hoeft dit maar éénmalig te geschieden mits de bodemgesteldheid tenminste een ondergrond
klasse 3 heeft conform de norm NOCNSF-CONSTR3. Bij een slecht draagkrachtige ondergrond is het raadzaam vooraf
onderzoek te laten doen.

6. Verplicht certificaat
Op basis van de ontwikkelingen en verdere professionalisering van de padelsport en passend
binnen het NOC*NSF Kwaliteitszorgsysteem heeft de KNLTB vastgesteld om het
NOC*NSF/sportbond certificaat (bewijs van goedgekeurde banen) verplicht te stellen voor
deelname aan competitie en toernooien onder auspiciën van de KNLTB. Voor reeds aangelegde
banen geldt een overgangsregeling tot aan het moment dat de banen opnieuw worden
gerenoveerd. De verplichting is in lijn met alle overige georganiseerde sporten (zoals voetbal,
hockey, tennis et cetera). Deze verplichting is vooral bedoeld om clubs te beschermen en
daarmee (automatisch) te laten voldoen aan hun zorgplicht richting de leden door een
verantwoorde en veilige sportomgeving te creëren. Daarnaast is er voor de KNLTB ook een
belangrijke taak weggelegd om als organisator van competitiewedstrijden een bijdrage te
leveren aan kwalitatief goede en veilige (sport)omstandigheden die spelers in staat stelt met
plezier te kunnen deelnemen aan wedstrijden. Andere belangrijke voordelen waar het
keurmerkcertificaat invulling aan geeft is:
• De werkzaamheden worden op hun kwaliteit volgens de vastgestelde minimale eisen
beoordeeld. Dit biedt de vereniging/eigenaar meer zekerheid bij datgene wat aangelegd
is.
• Het NOC*NSF/sportbond certificaat kan tevens als bewijs dienen, in geval van
aansprakelijkheidstelling bij een ongeval, omdat je als club/eigenaar kunt aantonen dat
je hebt voldaan aan de zorgplicht.
• In geval van financierings- en borgstellingvraagstukken wordt het certificaat vaak als
voorwaarde gesteld.
• De kwaliteit en wijze van aanleg wordt vastgelegd waardoor kennis van de constructie
op locatie geborgd is en voor een volgend bestuur te raadplegen. In geval van een
renovatie in de toekomst kan dit rapport weer als voorbereiding dienen.
De verplichting van een NOC*NSF/sportbond certificaat voor padelbanen is sinds 1 januari 2019
van kracht.
6.1 Dispensatie
Zoals hierboven al kort benoemd geldt voor bestaande padelbanen en reeds overeengekomen
opdrachten voor 1 januari 2019 (waarin de verplichte keuring nog niet is meegenomen) een
overgangsregeling tot aan het moment dat de banen worden gerenoveerd. Wij adviseren dit
uiteraard wel te doen.
Voor afwijkingen in de constructie en maatvoering van de kooi na 1 januari 2019 wordt geen
dispensatie verleend, omdat de normen en richtlijnen er in het belang van de
vereniging/eigenaar op gericht is dit als minimale kwaliteitsstandaard aan te houden. Het geven
van dispensatie zou dan betekenen dat aan de kwaliteit van hetgeen is overeengekomen
concessies wordt gedaan. Dit is niet in het belang van de vereniging/eigenaar.
Dispensatie op de maatvoering van de ‘out of court area’ kan eventueel worden aangevraagd
om moverende redenen zoals ruimtegebrek. Dit is niet het uitgangspunt.
Voor vragen en/of advies over dispensaties kun je contact opnemen met je KNLTB
accountmanager. Een dispensatie kun je indienen via verenigingsondersteuning@knltb.nl

7. Vraag & Antwoord
• De aannemer komt (nog) niet voor op de NOC*NSF Sportvloerenlijst? Wat betekent dit?
Sinds de invoering van de normen en richtlijnen voor padelbanen binnen het NOC*NSF
Kwaliteitszorgsysteem op 2 juli 2018 hebben de aannemers de mogelijkheid gekregen
het traject van goedkeuring te doorlopen. De op dat moment al actieve aannemers van
padelbanen zijn hiervan allemaal op de hoogte. Het kan zijn dat een aannemer dit
traject nog niet heeft afgerond, het een aannemer betreft die nog niet eerder in
Nederland een padelbaan heeft aangelegd of om andere redenen nog niet in staat is
geweest de werkzaamheden te laten keuren. Aannemers die op de NOC*NSF
Sportvloerenlijst staan vermeld hebben hun padelconstructie(s) uitvoerig laten testen in
het lab en de praktijk. Zij hebben daarmee aangetoond te kunnen bouwen volgens de
vastgestelde kwaliteitseisen. Dit biedt een opdrachtgever meer zekerheid. Daarnaast
stelt hij zich als onderdeel van het NOC*NSF Kwaliteitszorgsysteem open voor
structurele controle van zijn werkzaamheden. Vraag als club/eigenaar daarom altijd naar
de status van erkenning op de NOC*NSF Sportvloerenlijst.
•

Waarom is een keurmerkcertificaat verplicht voor deelname aan competitiewedstrijden?
Alle georganiseerde sporten in Nederland waarop wedstrijden worden gespeeld worden
bij aanleg gekeurd om de kwaliteit en veiligheid te borgen waarop wekelijks veel
mensen met plezier hun favoriete sport beoefenen. Inmiddels spelen ook steeds meer
mensen padelcompetitie. De verplichting voor de vereniging/eigenaar om de
padelbanen te laten keuren is vanzelfsprekend geen doel op zich maar geeft daarmee
automatisch invulling aan belangrijke voorwaarden die zowel voor de club/eigenaar als
de organisatie en ontwikkeling van de sport van belang is.
Als organisator van (landelijke) competitiewedstrijden is het primair scheppen van goede
voorwaarden voor meer uniforme en veilige sportomstandigheden een belangrijke taak.
Denk aan een goed, veilig en eerlijk competitieverloop. Daarnaast levert het structureel
keuren kennis en inzichten op die weer kunnen dienen om verenigingen/eigenaren en
daarmee de ontwikkeling van de sport te ondersteunen bij accommodatievraagstukken
betreffende de kwaliteit van aanleg. Vrijwilligers zijn op deze manier ook beter
beschermd tegen de grillen van de markt. Zo werken we samen aan structurele
aandacht voor kwaliteit van aanleg van padelbanen.
Voor de vereniging/eigenaar van de padelbanen biedt de keuring ook vele belangrijke
voorwaarden, namelijk het beschermen van verenigingen tegen ondeugdelijke kwaliteit
van aanleg (niet altijd direct zichtbaar), waarborgen van de hoge investeringen (met
veelal verenigingsgeld), het automatisch voldoen en invulling geven aan de zorgplicht
ter voorkoming van aansprakelijkheid bij ongevallen, het vastleggen van
kwaliteitsgegevens voor een volgend bestuur, kwaliteitsproblemen tijdens de bouw
kunnen gelijk worden opgelost in plaats van achteraf, certificaat is middel voor
vereniging/eigenaar om de leden te tonen dat het traject goed is afgerond, financieringsen/of borgstellingsinstanties eisen vaak een keuringsrapport als ‘onderpand’ en meer
algemeen en ook niet onbelangrijk is de keuring een teken dat de ontwikkelingen van de
sport serieus genomen wordt.
De kosten voor de keuringswerkzaamheden door een onafhankelijk en erkend
keuringsinstituut is daarom een belangrijk en integraal onderdeel van de investering en
hoort bij het aanlegtraject.

•

Wat betekent het als de vereniging/eigenaar de banen niet wilt laten keuren?
Aan de verplichting om banen te laten keuren als onderdeel van het NOC*NSF
Kwaliteitszorgsysteem liggen moverende redenen ten grondslag. Deze verplichting geeft
dan ook in belangrijke mate (automatisch) invulling aan veel zaken zoals het scheppen
van de juiste voorwaarden voor verenigingen/eigenaren en de organisatie en
ontwikkeling van de sport in al zijn facetten. Met het niet (willen) laten keuren van de
aanleg van padelbanen neemt de vereniging/eigenaar een serieus risico, zoals het niet
voldoen aan de zorgplicht. Daarom heeft de KNLTB vastgesteld, ter bescherming van
de vereniging/eigenaar en de taak zorg te dragen voor meer uniforme en veilige
sportomstandigheden dit verplicht te stellen voor deelname aan competitiewedstrijden.
Uiteraard is het uitsluiten van niet gekeurde banen voor competitiewedstrijden geen doel
op zich maar een middel om de vereniging/eigenaar onder andere te helpen hun
zorgplicht goed in te vullen. De KNLTB werkt daarmee structureel aan de kwaliteit van
aanleg en het scheppen van juiste voorwaarden.
De keuringswerkzaamheden zijn er daarnaast en juist op gericht de kwaliteit aan de
voorkant te borgen en niet achteraf.

•

Onze padelbanen zijn voor 1 januari 2019 aangelegd en niet gekeurd. Wat betekent dit
voor onze deelname aan competitiewedstrijden?
Voor banen aangelegd voor 1 januari 2019 geldt een overgangsregeling tot aan het
moment dat de banen opnieuw worden gerenoveerd. Dit betekent dat deze banen
automatisch dispensatie krijgen en daarmee voor competitiewedstrijden gebruikt mogen
worden.

•

De vereniging wil bouwen op een bestaande sportconstructie maar er zijn geen
gegevens over de kwaliteit bekend? Wat is verstandig?
Indien op een bestaande sportconstructie wordt gebouwd en er geen gegevens bekend
zijn over de aanwezige kwaliteit van de onderbouw/fundering dan is het verstandig dit
vooraf alsnog vast te (laten) stellen. Hierdoor heeft u vooraf inzicht in de noodzakelijke
werkzaamheden en voorkomt u verrassingen tijdens de aanleg. Neem voor vragen of bij
twijfel altijd contact op met de desbetreffende keuringsinstantie.

8. Meer informatie?
Indien je nog vragen hebt of nader advies wenst over de aanleg van padelbanen neem dan
contact op met je KNLTB Accountmanager via 088-130 26 00 of stuur een e-mail naar
verenigingsondersteuning@knltb.nl

