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Regeling tijdens het zomerseizoen: 

Het Zomerseizoen loopt van begin april tot eind september. 

De terreinen kunnen online gereserveerd worden via het reserveringssysteem 

van Tennis Vlaanderen.  

Jongeren tot 16 jaar mogen reserveren via het reservatiesysteem en kunnen 

spelen tot 19u00.   

Een lid kan maximum twee reservaties openstaan hebben. 

Er kan gereserveerd worden tot 5 dagen op voorhand voor de outdoor 

terreinen.  

Er kan gereserveerd worden tot 2 dagen op voorhand voor de indoorterreinen.  

Er is te allen tijde inzage van de bezetting.  

Reserveren is alleen mogelijk online via pc en / of via smartphone. 

Voor het gebruik van de indoorterreinen in de zomer wordt een 

energiebijdrage van 2 EUR per uur gevraagd. 

 

Spelende senior-leden mogen driemaal per jaar een gastspeler uitnodigen. 

Personen die geen lid zijn kunnen maximum driemaal per jaar uitgenodigd 

worden als gastspeler op hun persoonlijke naam.  

Met gastspelers kan enkel gereserveerd worden op terreinen 3, 4 en 5 (buiten) 

en mag op werkdagen tot 19.00 uur en in het weekend op elk uur. 

Spelers niet ingeschreven bij Tennis Vlaanderen spelen op eigen 

verantwoordelijkheid en worden geboekt als onbekende gast. 

 

Het is verboden de terreinen te betreden zonder geldige reservatie. 

Ben je aan het spelen zonder geldige reservatie, dan ben je in overtreding.  
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Reservatiesysteem voor tennis terreinen. 

Regeling tijdens het winterseizoen: 

Het winterseizoen loopt van eind september tot begin april.   

- Voor de spelers die een vast terrein huren is hun terrein elke week 

gereserveerd op vaste dag en uur. (Vaste verhuur) 
- Voor spelers, ook spelers van andere clubs, die willen tennissen op de 

vrije uren, is er volgende regeling (losse verhuur):  
o Zij kunnen uit alles wat vrij is, een terrein naar keuze reserveren 

via internet of met de Tennis Vlaanderen app en dit tot max 5 
dagen op voorhand voor onze zomerleden aan € 15 per uur, en 4 

dagen op voorhand voor andere spelers aan € 18 per uur. Let wel 
op dat je maar 3 reservaties kan openstaan hebben.  

o Om een plein te reserveren in de winter is enkel één naam nodig. 

U stelt de tijd in, (1u of 1,5u) De kostprijs verschijnt automatisch 
op het scherm en u kan boeken. Dit op voorwaarde dat uw saldo 

achter uw naam hoger is dan het verschuldigde bedrag van de 
reservatie.  

 

Het is verboden de terreinen te betreden zonder geldige reservatie. 

Ben je aan het spelen zonder geldige reservatie, dan ben je in overtreding.  

 

Regeling van openstaand saldo op spelerprofiel: 

 

Wie te allen tijde wil kunnen reserveren, kan best zijn saldo op zijn 

profiel opladen.   Je saldo kan je altijd raadplegen als je inlogt bij Tennis 

Vlaanderen (linksboven op het scherm), of op de app bij profiel en clubs.  

 
- Indien je saldo 0 bedraagt of te weinig is, kan je dit op volgende manier 

opladen: 
 

o Je gaat naar de saldopagina op het online reserveringssysteem van 
Tennis Vlaanderen: 

 
https://www.tennisvlaanderen.be/reserveer-een-terrein?clubId=2280&planningDay=28-
08-2020&ownClub=true&tab=saldo 

 

Kies voor de knop Saldo opladen. 
Volg de instructies naar het bancontactscherm. 

Kies voor een saldo en opladen op je profiel bij  
KONINKLIJKE TENNISCLUB WASE 

 

- Een speciaal tarief is voorzien als volgt: 

Wie 50€ oplaadt krijgt onmiddellijk 55€ op profiel of 10% extra.  

Wie 100€ oplaadt krijgt onmiddellijk 120€ op profiel of 20% extra.  
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