
Reserveren met gastspeler
via de website van Tennis Vlaanderen

LOG IN OP DE WEBSITE

1

SELECTEER JOUW CLUB

3

2

SELECTEER EEN VRIJ TERREIN
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Log in met je e-mailadres of lidnummer en 
wachtwoord.

Wachtwoord vergeten? 
Klik op ‘wachtwoord vergeten’ om een nieuw wachtwoord 
aan te vragen. Geen mail ontvangen om je nieuw wachtwoord 
in te stellen? Contacteer ons via info@tennisvlaanderen.be.

Klik op  
‘Reserveer een terrein’.

Ben je lid in 1 club? Dan is jouw club automatisch geselecteerd en kom je onmiddellijk op de dagplanning van 
jouw club terecht.

Ben je lid op meerdere clubs? Maak via de dropdown ‘Mijn clubs’ de keuze op welke club je een reservatie wil 
maken. Vervolgens wordt de dagplanning van de geselecteerde club getoond.

Tips: Gebruik de pijltjes rechtsboven om 
meer terreinen te zien of kies een andere 

terreingroep.  
Scroll naar beneden om alle uren te zien.

Kies een datum, scroll naar het gewenste uur en 
selecteer een vrij terrein.



SELECTEER PARTNERS

ZOEK EEN GASTSPELER
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Gastspeler niet gevonden? 
Selecteer dan een onbekende gast via het tab 

‘Onbekende gastspeler’.

6
Klik op ‘Zoek gastspeler’.  

Zoek en selecteer vervolgens de gastspeler met 
wie je komt spelen.

Je kan iedereen terugvinden die een account 
heeft bij Tennis Vlaanderen.

Zie je de knop ‘Zoek gastspeler’ niet staan? 
Dan laat je club geen gastspelers toe of is het op dat 
moment door de club niet toegestaan om met gasten 
te reserveren. Contacteer je club voor meer info. 

Zie je de knop onbekende gastspeler niet staan? 
Dan laat club geen onbekende gasten toe. Laat je partner dan eerst 
een account aanmaken via tennisvlaanderen.be/registratie.

Klik op ‘+’ om een partner toe te voegen.
De club bepaalt hoeveel spelers er op een 

reservatie moeten staan (1- 4). 

Tip: je kan eventueel een langere 
duurtijd kiezen door het ‘uur van’ of 

het ‘uur tot’ aan te passen. 
De club bepaalt welke duurtijden 

mogelijk zijn.



BEVESTIG JE RESERVATIE EN BETAAL ONLINE
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VEEL PLEZIER OP DE COURT!

Klik op  
‘Online betalen en reserveren’.

Betaal de reservatie via de 
Payconiq by Bancontact app of 

via je bankkaart.

Ontvangstmelding gekregen? 
Top, het terrein is van jou! 


