
  

  
RESERVATIESYSTEEM   
PADEL     

Surf   naar    www.tennisvlaanderen.be     en   log   in   of   download   de   app   Tennis   
Vlaanderen.     

Inloggen   doe   je   met   je   lidnummer   van   Tennis   Vlaanderen   (of   je   e-mailadres)   en   het   
wachtwoord   dat   je   hebt   ontvangen   van   Tennis   Vlaanderen.   Klik   daarna   op   “OK”     

Ben   je   lid   op   meerdere   clubs,   zoek   dan   naar    DE   MEREL   SPORT   (0226)    om   in   het   
juiste   reservatieschema   terecht   te   komen.     

EEN   RESERVATIE   MAKEN   =   eerst   saldo   opladen     

1.   Klik   op   TERREIN   en   kies   ‘Reserveer   een   terrein’.     

2.   Klik   op   ‘Mijn   saldo’   en   kies   ‘Saldo   opladen’.     

3.   Kies   één   van   de   mogelijkheden   en   druk   op   saldo   aankopen.    

4.   U   komt   automatisch   op   het   betalingsblad.     

5.   Het   saldo   wordt   meteen   na   betaling   op   uw   account   zichtbaar.     

6.   Klaar   om   te   reserveren.     

EEN   RESERVATIE   MAKEN     

1.   Selecteer   eerst   de   datum   wanneer   je   wil   reserveren.     

2.   Klik   daarna   op   een   vrij   uur   (groene   kleuren)   en   je   krijgt   een   scherm   te   zien   
waarin   de   reservatie   kan   gemaakt   worden.     

3.   Druk   in   het   reservatie   scherm   op   het   +je   achter   jouw   naam   om   3   extra   spelers   toe   te   
voegen.   Geef   dan   een   deel   van   de   naam   of   voornaam   in   van   je   medespelers   en   
selecteer   in   de   getoonde   lijst   de   juiste   persoon.   

Vind   je   uw   gastspeler   niet?   Is   hij   al   lid   bij   Tennis   Vlaanderen?   Nee?   →   maak   een   
gratis   account   aan.   Let   op:   niet   verzekerd.   

4.  Druk  op   “Bewaren”   om  de  reservatie  te  bevestigen.  Indien  je  een  bepaalde               
overtreding  op  de  regels  hebt  gemaakt  (bv.  Meer  dan  1  reservatie  op  jouw  naam,                
geen   saldo,…),   wordt   de   reden   getoond.     



  
  
  

5.   Is   je   reservatie   in   orde,   dan   wordt   deze   onmiddellijk   bewaard.     

6.   De   leden   van   de   gemaakte   reservatie   die   een   e-mailadres   hebben,   krijgen   
automatisch   bij   elke   reservatie   of   wijziging   een   e-mail   toegestuurd   met   de   datum   en   
het   uur   van   de   reservatie.     

7.   Elke   persoon   op   de   reservatie   moet   credits   bezitten.   De   betaling   gebeurt   bij   elke   
persoon   automatisch.   Ieders   betaalt   zijn   deel.     

RESERVERINGSREGLEMENT     

1.   Er   kan   gereserveerd   worden   tussen   8.30u   en   22.30u,   afhankelijk   van   het   terrein.   

2.   Als   lid   kan   je   een   reservatie   maximum   14   dagen   op   voorhand   maken.     

3.   Men   kan   maximum   6actieve   reservaties   hebben.     

●   4   DALUREN    +WEEKEND   DAG   

●   2   PIEKUREN   (vanaf   16.30u   –   17u)   =   afhankelijk   van   het   terrein   

    

  
4.   Een   reservatie   kan   tot   1u   voor   aanvang   verwijderd   worden   en   tot   1u   voor   

aanvang   gewijzigd   worden.     
5.   Als   de   terreinen   niet   bespeelbaar   zijn,   worden   de   betalingen   terugbetaald.     

  Terrein   1     
=   combi   

Terrein   2     
=   per   uur   

Terrein   3     
=   per   1.5uur   

Daluur     

16€/uur   

9.00    
10.00    
11.00     
12.00    
13.00    
14.00    
15.00    
16.00   

8.30    
9.30    
10.30    
11.30     
12.30    
13.30    
14.30    
15.30    
16.30   

9.00    

10.30    

12.00    

13.30    

15.00   

Piekuur    

20€/uur   

17.00    
18.00    
19.30    
21.00   

17.30    
18.30    
19.30    
20.30    
21.30   

16.30    
18.00    
19.30    
21.00   



BIJZONDERHEDEN     

Losse   verhuur    kan   7   dagen   op   voorhand   reserveren   met   4   gelijktijdige   reservaties:   2   daluren   
en   2   piekuur.   De   reservatie   wordt   betaald   door   de   persoon   die   de   reservatie   maakt.   U   dient   
geen   meerdere   personen   op   te   geven.   Prijs   dal=20€,   piek=24€   

Als   lid   kan   je   ook   gastspelers   uitnodigen .   Deze   reservatie   kan   ook   14   dagen   op   
voorhand   gemaakt   worden,   1dag   op   voorhand   gewijzigd   worden   en   maximum   4u   op   
voorhand    verwijderd   worden.   Het   lid   betaalt   de   reservatie.    Als   gastspeler   betaalt   u   
1€/1.5€   extra.   

Nog   geen   lid   bij   Tennis   Vlaanderen?   Maak   een   gratis   account.    Let   op:   niet   verzekerd.   

ANDERE     

Hierdoor   zullen   de   nodige   terreinen   door   de   club   gereserveerd   worden.   In   

dalende   volgorde   hebben:     

1   Officiële   wedstrijden   van   Tennis   Vlaanderen   (interclub,   tornooien   )     

2   Tennislessen   en   tenniskampen     

3   Interne   organisaties    

ALTIJD   voorrang   op   gewone   reservaties   door   leden.     

Bij   herhaaldelijk   misbruik   of   niet-naleving   van   het   reserveringsreglement   zal   de   club   
sancties   treffen.   Bijvoorbeeld   tijdelijke   blokkering   van   de   gebruikersnaam   en   wachtwoord   
waardoor   er   niet   meer   gereserveerd   kan   worden.     

De   club   heeft   het   recht   dit   reglement   ten   allen   tijde   te   wijzigen.   Elke   wijziging   zal   
bekend   gemaakt   worden.     

De   club   behoudt   zich   het   recht   om   in   alle   onvoorziene   omstandigheden   te   oordelen   en   
te   beslissen.   


