2022 Info abonnementen tennis / padel,
huur, gastspeler, reservatie, andere
Tennis abonnementen
Informatie
o Elk abonnement heeft een tarief voor een hoofdlid en een bijkomend lid.
o Ben je alleen lid dan ben je altijd het hoofdlid en krijg je geen korting.
o Woon je met meerdere leden op hetzelfde adres dan:
o is het oudste lid altijd het hoofdlid en krijgt geen korting.
o krijgt elk bijkomend lid, 15% korting.
t/m 12 jaar
o Hoofdlid €25
o Bijkomend lid €21,25
13 t/m 16 jaar
o Hoofdlid €35
o Bijkomend lid €30
17 t/m 21 jaar
o Hoofdlid €60
o Bijkomend lid €51
22 t/m 59 jaar
o Hoofdlid €100
o Bijkomend lid €85
60 t/m … jaar
o Hoofdlid €75
o Bijkomend lid €64

Tennis abonnementen voor lid andere club (korting 35%)
o
o
o
o
o

t/m 12 jaar
13 t/m 16 jaar
17 t/m 21 jaar
22 t/m 59 jaar
60 t/m … jaar

€16,25
€22,75
€39,00
€65,00
€48,75

Tennis/Padel abonnementen
Combi t/m 12 jaar
o Hoofdlid €55
o Bijkomend lid €51,25
Combi 13 t/m 16 jaar
o Hoofdlid €105
o Bijkomend lid €99,75
Combi 17 t/m 21 jaar
o Hoofdlid €165
o Bijkomend lid €156
Combi 22 t/m 59 jaar
o Hoofdlid €240
o Bijkomend lid €225
Combi 60 t/m … jaar
o Hoofdlid €215
o Bijkomend lid €203,75

Padel abonnementen
t/m 12 jaar
o Padel €45
o Padel €30 (reeds lid tennis)
13 t/m 16 jaar
o Padel €85
o Padel €70 (reeds lid tennis)
17 t/m 21 jaar
o Padel €125
o Padel €105 (reeds lid tennis)
22 t/m … jaar
o Padel €160
o Padel €140 (reeds lid tennis)

Piekuren en daluren
o Piekuren: maandag t/m vrijdag van 18u tot 22u30 en het hele weekeinde.
o Daluren: maandag tem vrijdag van 7u30 tot 18u en van 22u30 tot 24u.

Huur terreinen (maximaal 14 dagen op voorhand)
Tennis
o Piekuren €16/uur
o Daluren €12/uur
Padel
o Piekuren €38/1,5 uur
o Daluren €30/1,5 uur
Betaling
Huur moet op voorhand betaald zijn

Gastspeler (is een persoon die met één of meerdere leden komt spelen)
Tennis
o Piekuren €4/uur/speler
o Daluren €3/uur/speler
Padel
o Piekuren €9,50/1,5 uur/speler
o Daluren €7,50/1,5 uur/speler
Betaling
o De speler die reserveert met gastspeler moet hiervoor ook betalen.

Reservatie tennis/padel
Abonnementhouder (lid) mag 4x reserveren, maximaal 30 dagen op voorhand
o Twee keer tijdens de piekuren.
o Twee keer tijdens de daluren.
o Reservatie tennis enkelspel is 1 uur en dubbelspel is 1,5 uur.
o Reservatie padel is 1,5 uur.
Afspraken
o Er moet altijd gereserveerd worden als je een terrein gebruikt.
o Bij reservatie tennis dubbelspel moeten altijd 4 spelers opgegeven worden.
o Spelers die gereserveerd hebben moeten ook op het terrein staan.
o Als de reservatie niet doorgaat deze tijdig annuleren zodat andere spelers het terrein
kunnen reserveren.

Andere
o Huur padel-rackets is € 2,50 per racket/pp/1,5 uur.
o Padel-ballen zijn te koop, worden niet verhuurd.

Links
o
o
o
o
o
o
o

Hoe abonnement online aanvragen via pc, tablet of gsm
Abonnement aanvragen via de APP van Tennis Vlaanderen (video)
Gegevens bankrekening
Website
opoetersetennisclub@gmail.com (tennis)
opoetersepadelclub@gmail.com (padel)
Opoetersetennispadelclub@gmail.com (tennis & padel)

