
 
 

 

 
 

 

 

 

 
1. ALGEMENE INFORMATIE:  

 Zowel leden als niet-leden kunnen terreinen reserveren 
 Elke speler verklaart zich automatisch akkoord met het “Reglement Padel – Tennis 

Wezemaal’ 
 Huur materiaal (rackets en ballen) kan in het clubhuis: kostprijs €1 per racket en € 

1 voor de ballen 
 Duur van de reservaties per terrein: 

 Terrein 1: reservaties van 1 uur 
 Terrein 2 en 3: reservaties van 1.5 uur 

 Piek- en daluren: 
 Piekuren: weekdagen vanaf 17u en weekend voor 15u 
 Daluren: weekdagen voor 17u en weekend vanaf  15u 

 Enkelreservaties kunnen enkel in de daluren. Dit is als je reserveert met 2 namen 
waardoor ook slechts die 2 spelers op het terrein mogen staan.  Je betaalt dan per 
speler ook het dubbele tarief (buiten de padelleden omdat die gratis spelen) 
De verder genoemde tarieven zijn allemaal voor dubbelreservatie 

 
 FAIRPLAY:  

 Padelleden (dit zijn de leden die gratis kunnen reserveren) dienen hun 
terrein te annuleren als ze niet komen spelen.  
Betalende spelers zijn hun saldo kwijt als ze niet komen opdagen.  Annulatie 
van een terrein kan tot 3 uur voor de start van de reservatie.  Bij dringende 
reden kan je ook nog later annuleren door contact op te nemen met de club 
016 58 01 86.   

 Vanzelfsprekend worden de 2 of 4 spelers wiens namen op de reservatie 
staan, verwacht op het terrein.  Bij een enkelreservatie staan er dus maar 2 
spelers op het terrein. Het gebruik van andere namen is ook niet toegelaten.  

 Heb je reeds je maximum aantal reservaties in het systeem staan, dan moet je 
wachten tot je gespeeld hebt, voordat je opnieuw kan reserveren. Het is niet 
toegelaten om een andere naam hiervoor te gebruiken en deze dan later te 
wijzigen naar je eigen naam. Het is ook niet toegelaten om hiervoor 
‘onbekende gastspeler’ te gebruiken. 

We willen iedereen evenveel speelkans geven en dat kan alleen als iedereen 
zich aan deze regels houdt. We rekenen op jullie fairplay! 
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2. PADELLEDEN en TENNISLEDEN Tennis Wezemaal 
 Lid worden kan via Tennis Vlaanderen: 

https://www.tennisvlaanderen.be/clubdashboard?clubId=2297 
 Als lid van de club ben je verzekerd voor ongevallen op het terrein, de aangifte 

gebeurt via de club. 
 Een aansluiting bij de club is pas definitief na goedkeuring van het bestuur en na 

ontvangst van het lidgeld 
 RESERVATIE door tennis- of padelleden: 

 Reserveren gebeurt via het online reservatiesysteem van Tennis Vlaanderen 
 Voordelig tarief voor tennisleden:  

 Piekuren: 5 euro per uur /persoon 
 Daluren: 3 euro per uur/persoon 

 Padelleden spelen gratis 
    Per persoon kunnen er maximaal 2 gelijktijdige reservaties gedaan worden 
 Een 3e ‘last minute’ reservatie kan vanaf 6 uur op voorhand 
 Je kan een nieuwe reservatie doen van zodra je speelbeurt gedaan is 
 Er kan maximaal 14 dagen op voorhand gereserveerd worden 
 Wijzigen van de reservatie kan altijd moest er een speler belet zijn 

 
3. NIET-LEDEN  

 Gastspelers die niet aangesloten zijn bij Tennis Vlaanderen kunnen zich laten 
registreren bij Tennis Vlaanderen zodat ook zij verzekerd zijn voor ongevallen op 
het terrein. Niet geregistreerde spelers spelen op eigen risico. 

 RESERVATIE door niet-leden 
 Niet leden reserveren via het online reservatiesysteem van Tennis 

Vlaanderen (als ze een account hebben bij Tennis Vlaanderen)   
 Kostprijs  

 Piekuren: 7.5 euro per uur/persoon (30 euro per terrein/uur) 
 Daluren: 5 euro per uur/persoon (20 euro per terrein/uur) 

 Per persoon kan er maximaal 1 gelijktijdige reservatie gedaan worden 
 Je kan een nieuwe reservatie doen van zodra je speelbeurt gedaan is 
 Niet leden van de club kunnen een reservatie doen 1 week op voorhand 

Samengevat: 

Soort abonnement Padellid Tennislid Gasten  
=niet-leden 
uitgenodigd door 
leden  

Niet-leden 

Prijs piekuren  
Weekdagen vanaf 17u,  
weekend voor 15u  

Gratis 5 euro/uur 
7.5 euro/1.5u 

7.5 euro/uur 
11.25 euro/1.5u 

7.5 euro/uur 
11.25 euro/1.5u 

Prijs daluren  
Weekdagen voor 17u, 
weekend vanaf 15u  

Gratis 3 euro/uur 
4.5 euro/1.5u 

5 euro/uur 
7.5 euro/1.5 u 

5 euro/uur 
7.5 euro/1.5 u 

Reserveren vanaf 2 weken op 
voorhand 

2 weken op 
voorhand 

1 week op 
voorhand 

1 week op 
voorhand 

Aantal reservaties 2 reservaties  2 reservaties  1 reservatie 1 reservatie 



 
 

3e reservatie 6u 
op voorhand 

3e reservatie 6u op 
voorhand 

Reservatie wijzigen tot  Laatste moment 
Reservatie verwijderen tot Zo snel mogelijk maar ten laatste 3u op voorhand 

 

 


