
TOC
TIGERS ON COURT TERREIN PADEL TOC

TIGERS ON COURT

ALGEMEEN


Reservaties per 60 of 90 min


Daluur:            € 16 (60), €24 (90)  
Piekuur:          € 24 (60), €36 (90)


Daluren:          vanaf 7u45 tot 16u30 en heel het weekend  
Piekuren:        vanaf 16u30 tijdens de weekdagen


OPLAADTARIEVEN


LEDEN


• 4 reservaties tegelijk mogelijk: 2 op piekuren en 2 op daluren

• Vanaf 8 dagen op voorhand te reserveren

• Tot 6u op voorhand te annuleren of wijzigen

• Betalen steeds via op te laden saldo

• Kunnen steeds mee reserveren voor een niet-lid


NIET-LEDEN


• 1 persoon kan de reservatie maken

• 3 reservaties tegelijk mogelijk: 1 op piekuur en 2 op daluren

• Vanaf 5 dagen op voorhand te reserveren

• Tot 1 dag op voorhand te annuleren of wijzigen

• Steeds te reserveren via losse verhuur

• Betaling via bancontact per keer of saldo op te laden


Oplaadbedrag Speelbedrag Voordeel

€ 20 € 20

€ 50 € 55 10%

€ 100 € 115 15%

€ 150 € 175 17%

€ 200 € 240 20%
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Alle reservaties en opladen van saldo via www.tennisvlaanderen.be of de 
app.


	 - Via de website www.tennisvlaanderen.be

	 	 * Inloggen met je lidnummer en wachtwoord

	 	 * Ga bij ‘speler’ naar je ‘spelersdashboard’

	 	 * Klik op ‘reserveer een terrein’

	 	 * Selecteer de datum, het uur en het terrein

	 	 * Spelers toevoegen:

	 	 	 - Zoek eerst je eigen naam

	 	 	 - Klik op ‘+’ rechts en voeg je tennispartner toe

	 	 	 - Klik ‘opslaan’ en je reservatie is klaar

	 - Via de app TennisVlaanderen (te downloaden)

	 	 * Klik onderaan op ‘reservaties’

	 	 * Klik op de gele balk ‘reserveer een terrein’

	 	 * Selecteer de datum, het uur en het terrein

	 	 * Selecteer je tennispartner en bevestig de reservatie


Spelers die niet aangesloten zijn bij Tennis Vlaanderen, kunnen via de 
website een gratis account aanmaken.


Indien gewenst kunnen we voor een bedrag van €25 de speler aansluiten en 
is die ook verzekerd via Tennis Vlaanderen voor sportongevallen. Dit is 
uitsluitend van toepassing voor niet-leden die wensen te padellen!


Voor verdere info en reservaties van een vast uur kan u steeds een mail 
sturen naar padel@rtc-sint-niklaas.be
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