
RESERVATIEREGLEMENT

Algemeen 

Om een tennisterrein te kunnen reserveren moet men lid zijn van Diepenbroek. Om padel te spelen hoef je 
geen lid te zijn van Tennis Vlaanderen/Padel Vlaanderen of van Diepenbroek (losse verhuur). Door lid te 
worden, aanvaardt men het reservatiereglement. Misbruik van het systeem kan leiden tot sancties, opgelegd
door het bestuur. Zo kan het bestuur de mogelijkheid tot reserveren door een bepaald lid opschorten 
gedurende een bepaalde periode indien het desbetreffende lid de bepalingen van het reservatiereglement 
niet respecteert. 

Het bestuur zal op regelmatige tijdstippen dit reservatiesysteem evalueren en zo nodig aanpassen. 

Diepenbroek stelt 5 buitenterreinen voor tennis (waarvan 4 met verlichting) en 2 buitenterreinen voor padel 
(beide met verlichting) ter beschikking van zijn leden. 

Reservatie door leden 

Elk clublid kan een tennisterrein 1 of 2 uur voor enkelspel of 1 of 2 uur voor dubbelspel boeken via het 
elektronische reservatiesysteem van Tennis Vlaanderen. Padel wordt steeds als dubbelspel gespeeld en 
men kan kiezen om te boeken voor 1 uur of voor 1,5 uur, steeds verlengbaar met 1 of 1,5 uur. Hiervoor dien 
je dan wel de tweede beurt te gebruiken.

Elk clublid heeft recht op twee gelijktijdige reservatiebeurten (m.a.w. kan 2 lopende boekingen hebben). Na 
het spelen kan er opnieuw gereserveerd worden, zolang de minstens 1 van de 2 reservatiebeurten 
beschikbaar is. 

De jeugd kan spelen tot 18u00 op terreinen 1-4-5 en tot 18u30 op terreinen 2-3. (-16 jaar). 

Elke reservatie (zowel enkelspel als dubbelspel) kan uitsluitend gebruikt worden door diegenen op wiens 
naam werd gereserveerd. Voor enkelspel zijn dit 2 namen, voor dubbelspel zijn dit 4 namen. Het is tevens 
toegestaan om 1 uur te boeken voor dubbelspel of 2 uur voor enkelspel. In dit laatste geval gebruik je je 2 
reservatiebeurten na mekaar.

Reservatie van een terrein gebeurt online via www.tennisvlaanderen.be (je vindt deze link ook op de 
reservatiepagina van onze eigen website). Boeken kan enkel na inloggen op deze site. Dit dient te gebeuren
met je login en paswoord van Tennis Vlaanderen/Padel Vlaanderen. Boeken kan zowel via de computer in 
het clubhuis als vanop eender welke externe computer of smartphone. 

Reservaties voor lessen, Interclub, tornooien en activiteiten die door de club georganiseerd en/of 
ondersteund worden, zullen in de mate van het mogelijke op voorhand in het reservatiesysteem worden 
aangebracht door het bestuur. 

Een gereserveerd uur kan alleen door een van de inschrijvers op voorhand worden opgezegd via hetzelfde 
reservatiesysteem. Het niet of niet tijdig annuleren van een reservatie wanneer men niet kan spelen, kan 
leiden tot sancties, opgelegd door het bestuur. 

Het bestuur bepaalt wanneer de velden niet bespeelbaar zijn. 

Vijftien minuten na het einde van de laatste reservatie van de dag, wordt de verlichting van de 
tennisterreinen automatisch uitgeschakeld. De verlichting van de padelterreinen dien je na afloop van je 
reservatie zelf uit te schakelen via de knoppen aan het frame van de padelterreinen

Het reglement zal door het bestuur worden aangepast indien dit nodig mocht blijken om de goede werking 
van de club te verzekeren. 

Reservatie door niet-leden 

Wanneer er op bepaalde momenten velden vrij zijn, hebben niet-leden de mogelijkheid om ter plaatse of 
telefonisch een tennis- of padelterrein te reserveren. Dit voor de prijs van:

20,00 eur per tennisterrein per uur.



28,00 eur per padelterrein voor 1 uur
36,00 eur per padelterrein voor 1u30

De betaling moet voldaan worden voor het aanvangsuur van de reservatie.
Voor de daluren (7-18 uur) kan je ten vroegste 3 dagen vooraf boeken, voor de primetime-uren (18-23 uur) 
kan dit 1 dag vooraf. 


