
 

 
 

     PROCEDURE ORGANISATIE  
                            PADEL-TENNIS (vanaf 1 juli 2020) 

 
1. PADEL 

Algemeen: 
Steeds reservatie via module Tennis Vlaanderen:  
https://www.tennisvlaanderen.be/reserveer-een-terrein 
volgen van de richtlijnen betreffende reserveren: 
- Er wordt gereserveerd met 1 persoon met vermelding van de medespelers in  
            het tekstvak 
- Er kan maximaal 2x in de toekomst worden gereserveerd en niet kort na  
            elkaar 
- De reservatie is steeds voor 1.5u (indien er niemand na komt kan er verder  
            worden gespeeld) 
- Er kan maximaal 7 dagen op voorhand worden gereserveerd 
- 12 rackets en 6 dozen ballen worden voorzien bij de reservatiedienst 
- Afgeven van 1 identiteitskaart bij afhaling: terug te krijgen bij teruggave 
- Steeds ontsmetten van de rackets door de reservatiedienst 
- Reservatiedienst ontvangt de huurgelden van de rackets(2€/st) en ballen (1€/koker) 
De reservatiedienst kan ook reserveren voor padel en zorgt voor logistiek ondersteuning 

 
a. LEDEN met eigen materiaal 
Lidgeld betaald via overschrijving op reknr: BE38 0689 3780 0572 

 
b. LEDEN zonder eigen materiaal:  
Huren materiaal: tennisrackets en ballen 
- Maandag t.e.m. vrijdag 8u30-18u30: huren via de reservatiedienst van de alk 
- Na 18u30: huren via Aquila bardienst 
- Weekend: huren via Aquila bardienst 
Indien de bar niet open is kan er ook via de reservatiedienst materiaal worden gehuurd. 
Openingsuren reservatiedienst De Alk: hou rekening met sluittijd, dus max.1,5u vooraf kan 
- Weekdagen: 8u30-21u, dus laatste reservatie om 18u 
- Weekends en feestdagen: 9u-16u, dus laatste reservatie om 14u 

 
Indien leden met één of meerdere niet-leden spelen dan moeten deze spelers een betaling  
uitvoeren van 34€/4= 8.5€ voor 1.5uur spelen 
Indien leden met één of meerdere leden (tennislid) spelen dan moeten deze spelers een  
betaling uitvoeren van 28€/4 = 7€ 
Betalingsmodaliteiten:  
- Overschrijving op bovenstaande bankrekeningnr 
- Betaling via de aquila badge of payconiq aan de kassa in de club 
- Betaling via systeem mollie: APP of website (vanaf midden juli) 
 
 
 
c. NIET-LEDEN met eigen materiaal 
Steeds zich registreren via de website van Tennis Vlaanderen: 
https://www.tennisvlaanderen.be/registratie 
Na registratie ontvang je een bevestigingsmail 
Hierna kan er gereserveerd worden via Tennis Vlaanderen zoals procedure beschreven  
hierboven 
Betalingsmodaliteiten idem zoals hierboven beschreven 

 



d. NIET-LEDEN zonder eigen materiaal 
Idem zoals punt c. 
Materiaal te huren zoals vermeld in punt b. 

 
2. TENNIS 
a. LEDEN 
Alles loopt via Tennisclub Aquila: 
- Betalen van lidgeld via overschrijving 
- Aanmaken lid in Tennis Vlaanderen 
- Reservatie via reservatie module Tennis Vlaanderen 

 
b. LID speelt met een NIET-LID 
Alles loopt via Tennisclub Aquila: 
- Betaling van 8€ aan de bar of via overschrijving 

 
c. NIET-LEDEN 
Verhuring van een tennis terrein voor 2 of 4 niet-leden gebeurt via de reservatiedienst van  
de Alk.  
De reservatiedienst verwittigd de tennisclub voor de reservatie van het terrein 
De betaling hiervan gebeurt via overschrijving of betaalsysteem Mollie 

 
OPENINGSUREN TERRAQUILA BAR 

 Dit i.f.v. het verhuren van materiaal en betalingen 
 
 MAANDAG  18u30-24u 
 DINSDAG  18u30-24u 
 WOENSDAG  15u30-24u 
 DONDERDAG 18u30-24u 
 VRIJDAG  16u-24u 
 ZATERDAG  8u45-22u 
 ZONDAG  9u-22u 


