Lees aandachtig hieronder de info i.v.m.

ONLINE RESERVATIES PADEL en TENNIS.
Heb je nog vragen mail naar sabinemortier.tcd@gmail.com
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1 OUTDOOR PADEL
1.1 Tarieven outdoor padel
TCD padelleden
Gemengd TCDpadellid/gast
• dubbelreservatie: 1,5 uur - 4 personen
Niet-leden

Tarief
gratis
€ 10/gast
€ 40/plein/1,5u

Reservatie
Max 7 dagen op voorhand
Max 3 dagen op voorhand

1.2 Online reservatie– Online betaling
Via de website van Tennis Vlaanderen is het mogelijk om online vrije pleinen te reserveren en
betalen. Analoog kan ook via de App van Tennis Vlaanderen gewerkt worden.
TCDtennisleden kunnen gratis spelen én kunnen op die manier ook een gast uitnodigen.
Niet-leden kunnen op deze manier een plein reserveren.
Betalen kan via een vooraf opgeladen saldo (10, 20, 30, 40, 80, 100 EUR – wie 250 EUR oplaadt
krijgt 50 EUR gratis erbovenop), maar ook tijdens het reserveren kan je nog een saldo opladen.

Opmerkingen:
➢ Alle opgeladen saldo’s blijven onbeperkt geldig.
➢ De saldo’s zijn zowel geldig voor padel, als voor tennis indoor en outdoor.
➢ Bij annuleren van het plein voor het aanvangsuur, wordt het betaalde bedrag automatisch
terug vrijgegeven in de vorm van een saldo.
➢ Het is het ook mogelijk om direct online het plein of het gastenticket te betalen (dus
zonder opladen van een saldo). Bij annuleren van het plein voor het aanvangsuur, wordt
het betaalde bedrag automatisch terug op de rekening gestort.
➢ Het lid dat reserveert, betaalt steeds het bedrag van de gastspeler.
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1.3 Online plein reserveren als TCDpadellid
1. Ga naar www.tennisvlaanderen.be
Kan ook via de app van Tennis Vlaanderen.

2. Kies rechtsboven voor de knop Terrein
3. Log in met je Lidnummer en Wachtwoord.
4. Kies een vrij plein en duidt de 4 spelers aan.
1.4 Online plein reserveren als TCDpadellid met gastspelers
5. Reserveer het plein zoals in vorig puntjes.
Speel je met een niet TCDpadellid, kies dan voor Zoek gastspeler.
Je kan kiezen voor een bekende gast = (ooit) lid van Tennis Vlaanderen én naam kiezen
of voor Onbekende gastspeler.
→ Heb je vooraf een saldo opgeladen of heb je nog een saldo staan van vroeger?
Je kan nu Betalen via saldo en reserveren.
→ Heb je geen saldo opgeladen?
Je kan nu Online betalen en reserveren.
Het lid dat reserveert, betaalt het bedrag voor de gastspeler.

1.5 Online outdoor plein reserveren als niet-TCDpadellid
1. Ga naar www.tennisvlaanderen.be
Kan ook via de app van Tennis Vlaanderen.

2. Kies rechtsboven voor de knop Terrein
Je kan enkel online reserveren als je een
lidnummer van Tennis Vlaanderen hebt of ooit
gehad hebt.
Heb je dit niet? Dan kan je kiezen voor Account
als niet-lid aanmaken.

3. Log je in als niet-TCDpadellid, dan betaal je 40 EUR/plein.
→ Heb je vooraf een saldo opgeladen of heb je nog een saldo staan van vroeger?
Je kan nu Betalen via saldo en reserveren.
→ Heb je geen saldo opgeladen?
Je kan nu Online betalen en reserveren.
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2 OUTDOOR TENNIS
2.1 Tarieven outdoor tennis
TCD tennisleden
Gemengd TCDtennislid/gast
• enkelreservatie: 1 uur - 2 personen
• dubbelreservatie: 2 uur - 4 personen
Niet-leden

Tarief
gratis

Reservatie

€ 10/gast

Max 7 dagen op voorhand

€ 20/plein/1u

2.2 Online reservatie– Online betaling
Via de website van Tennis Vlaanderen is het mogelijk om online vrije pleinen te reserveren en
betalen. Analoog kan ook via de App van Tennis Vlaanderen gewerkt worden.
TCDtennisleden kunnen gratis spelen én kunnen op die manier ook een gast uitnodigen.
Niet-leden kunnen op deze manier een plein reserveren.
Betalen kan via een vooraf opgeladen saldo (10, 20, 30, 40, 80, 100 EUR – wie 250 EUR oplaadt
krijgt 50 EUR gratis erbovenop), maar ook tijdens het reserveren kan je nog een saldo opladen.

Opmerkingen:
➢ Alle opgeladen saldo’s blijven onbeperkt geldig.
➢ De saldo’s zijn zowel geldig voor padel, als voor tennis indoor en outdoor.
➢ Bij annuleren van het plein voor het aanvangsuur, wordt het betaalde bedrag automatisch
terug vrijgegeven in de vorm van een saldo.
➢ Het is het ook mogelijk om direct online het plein of het gastenticket te betalen (dus
zonder opladen van een saldo). Bij annuleren van het plein voor het aanvangsuur, wordt
het betaalde bedrag automatisch terug op de rekening gestort.
➢ Het lid dat reserveert, betaalt steeds het bedrag van de gastspeler.
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2.3 Online plein reserveren als TCDtennislid
1. Ga naar www.tennisvlaanderen.be
Kan ook via de app van Tennis Vlaanderen.

2.
3.
4.
5.

Kies rechtsboven voor de knop Terrein
Log in met je Lidnummer en Wachtwoord.
Kies een vrij plein
Controleer of je de juiste duurtijd hebt ingesteld en kies de spelers!
1 uur voor een enkelreservatie (2 spelers opgeven)
of 2 uur voor een dubbelreservatie (4 spelers)!

2.4 Online plein reserveren als TCDtennislid met gastspelers
6. Reserveer het plein zoals in vorig puntjes.
Speel je met een niet TCDtennislid, kies dan voor Zoek gastspeler.
Je kan kiezen voor een bekende gast = (ooit) lid van Tennis Vlaanderen én naam kiezen
of voor Onbekende gastspeler.
→ Heb je vooraf een saldo opgeladen of heb je nog een saldo staan van vroeger?
Je kan nu Betalen via saldo en reserveren.
→ Heb je geen saldo opgeladen?
Je kan nu Online betalen en reserveren.
Het lid dat reserveert, betaalt het bedrag voor de gastspeler.

2.5 Online outdoor plein reserveren als niet-TCDtennislid
1. Ga naar www.tennisvlaanderen.be
Kan ook via de app van Tennis Vlaanderen.

2. Kies rechtsboven voor de knop Terrein
Je kan enkel online reserveren als je een
lidnummer van Tennis Vlaanderen hebt of ooit
gehad hebt.
Heb je dit niet? Dan kan je kiezen voor Account
als niet-lid aanmaken.

3. Log je in als niet-TCDtennislid, dan betaal je 20 EUR/plein.
→ Heb je vooraf een saldo opgeladen of heb je nog een saldo staan van vroeger?
Je kan nu Betalen via saldo en reserveren.
→ Heb je geen saldo opgeladen?
Je kan nu Online betalen en reserveren.
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3 INDOOR TENNIS
3.1 Tarieven indoor– vrije uren

TCDleden < 23 jaar

WINTERSEIZOEN
Online
Aan
de bar
€5
€7

TCDleden >= 23 jaar

€ 12,50

€ 15

Gemengd TCDlid/gast

€ 15

€ 17,5

Niet-leden

€ 25

€ 30

Reservatie
Max 3 dagen
op voorhand
Max 7 dagen
op voorhand
Max 7 dagen
op voorhand
Max 7 dagen
op voorhand

ZOMERSEIZOEN
Enkel aan de
Reservatie
bar
€5
Max. 3 dagen op
voorhand
Tenniscampus,
€ 10
€ 15
€ 20

tornooi of interclub
hebben steeds
voorrang en kunnen
de reservatie
ongedaan maken.

3.2 Online reservatie– Saldo’s
Via de website van Tennis Vlaanderen is het mogelijk om online vrije indoor pleinen te
reserveren en betalen. Analoog kan ook via de App van Tennis Vlaanderen gewerkt worden.
Betalen kan via een vooraf opgeladen saldo (10, 20, 30, 40, 80, 100 EUR – wie 250 EUR oplaadt
krijgt 50 EUR gratis erbovenop).
Let op!
Wil je kunnen meespelen als TCDlid dan, dan moet je:
➢ TCD-zomerlid zijn (tennis of padel),
➢ zorgen dat je vooraf een saldo hebt opgeladen,
zodat het lid dat reserveert, andere spelers kan
aanduiden als TCDlid (€6,25/1u/enkel of
€6,25/2u/dubbel), anders betaal je het tarief als
gast (€8,75/1u/enkel of €8,75/2u/dubbel).

Opmerkingen:
• Alle opgeladen saldo’s blijven onbeperkt geldig.
• Na opladen van je saldo, kan je direct reserveren.
• Bij annulatie van het plein voor het aanvangsuur, wordt het betaalde bedrag automatisch
terug vrijgegeven in de vorm van een saldo.
• Voor niet-TCDleden is het ook mogelijk om direct online het plein te betalen (dus zonder
opladen van een saldo). Bij annuleren van het plein voor het aanvangsuur, wordt het
betaalde bedrag automatisch terug op de rekening gestort.
3.3 Online indoor plein reserveren als niet-TCDlid
1. Ga naar www.tennisvlaanderen.be
Kan ook via de app van Tennis Vlaanderen.

2. Kies rechtsboven voor de knop Terrein
Je kan enkel online reserveren als je een
lidnummer van Tennis Vlaanderen hebt of ooit
gehad hebt.
Heb je dit niet? Dan kan je kiezen voor Account
als niet-lid aanmaken.
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3. Log je in als niet-TCDlid, dan betaal je 25 EUR/plein.
Tips:
➢ Speel je tennis met een TCDlid, dan gebeurt de reservatie beter door het TCDlid,
zodat het lid kan spelen aan het ledentarief. Ook voor de gast is het dan goedkoper.
TCDLid betaalt dan vooraf het volledig plein en de verrekening gebeurt onderling.
Achteraf (= na het aanvangsuur) is er geen teruggave meer mogelijk!
➢ Controleer of je de duurtijd van 1 uur hebt ingesteld.
→ Heb je vooraf een saldo opgeladen of heb je nog een saldo staan van vroeger?
Je kan nu Betalen via saldo en reserveren.

→ Heb je geen saldo opgeladen?
Je kan nu Online betalen en reserveren.

3.4 Online indoor plein reserveren als TCDlid
1. Ga naar www.tennisvlaanderen.be
Kan ook via de app van Tennis Vlaanderen.

2. Kies rechtsboven voor de knop Terrein
3. Log in met je Lidnummer en Wachtwoord.
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4. Controleer of je nog voldoende saldo hebt opgeladen.
Indien nodig kan je hier Saldo opladen.

Tip: Wil je spelen als TCDlid dan moet er vooraf een saldo opgeladen zijn.
Meer info i.v.m. spelen als TCDLid en opladen saldo’s vind je hierboven bij
Online reservatie. Online reservatie– Saldo’s
5. Kies een vrij indoorplein
Tip: Controleer of je de juiste duurtijd hebt ingesteld! 1 uur voor een enkelreservatie (2
spelers opgeven) of 2 uur voor een dubbelreservatie (4 spelers)!
→ Case 1: Speler 1 is TCDlid en heeft een saldo opgeladen, Speler 2 is TCDlid en heeft
een saldo opgeladen
Bij elke speler zal er 6,25 EUR van het saldo gaan.
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→

Case 2: Speler 1 is TCDlid en heeft een saldo opgeladen, Speler 2 is niet-TCDlid*
* niet TCDlid: bekende gast = (ooit) lid van Tennis Vlaanderen, naam kiezen of Onbekende gastspeler

Speler 1 betaalt het bedrag van de gastspeler (ook al had de gast een saldo opgeladen).
Totaal 15 EUR (6,25 EUR TCDlid, 8,75 EUR gast).

→ Case 3: Speler 1 is TCDlid en heeft een saldo opgeladen, Speler 2 is TCDlid en heeft
onvoldoende saldo opgeladen
Reservatie zal niet lukken. Ofwel moet Speler 2 eerst een saldo opladen (zie case 1),
ofwel moet gereserveerd worden met een Onbekende gastspeler (zie case 2).
TIP: Als je eerst reserveert met een gast en je
verandert het nadien (voor het aanvangsuur) naar
een TCDLid, dan betaalt het TCDLid via zijn saldo en
krijgt Speler 1 het bedrag automatisch terug in de
vorm van een saldo.
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3.5 Dubbelreservatie
Bij dubbelreservatie (2 uur na elkaar) moet je telkens 4 spelers opgeven. Prijzen worden
automatisch aangepast.
Spelen als TCDLid: €6,25/2u/dubbel)
Spelen als gast: €8,75/2u/dubbel
3.6 Indoor winter – vaste uren
→ Wil je liever een vast indoor tennisplein huren in TC Duinbergen?
Neem dan contact op met Bart Louagie via info@tennisclubduinbergen.be
Elke week zelfde plein, zelfde uur, vaste prijs:
9-14u: 330 EUR
14-18u: 410 EUR
18-22u: 515 EUR
weekend, alle uren: 330 EUR
Het tennis indoorseizoen 2020-2021 loopt van 28/9/2020 tot 28/3/2021.
De vrije uren kunnen bekeken worden via Tennis Vlaanderen - optie Terrein.
Terreinen 6 en 7 zijn in de ballon, terreinen 12,13,14 zijn in de tennishal, allemaal gravel.
meer info
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