
RESERVATIEREGLEMENTZOMERSEIZOEN 2021 TC Orbis 

Algemeen 

Om een terrein te kunnen reserveren moet men lid zijn van TC Orbis. Door lid te worden, 

aanvaardt men het reservatiereglement. Misbruik van het systeem kan leiden tot sancties, opgelegd 

door het vzw-bestuur. Zo kan het vzw-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. 

TC Orbis stelt 4 buitenterreinen (waarvan 2 met verlichting zijnde terrein 2 &4 ) ter beschikking van 

zijn leden. 

Reservatie door leden 

Elk clublid kan tot 7 dagen op voorhand een tennisterrein voor 1 uur (enkelspel) of 1:30 uur 

(dubbelspel) boeken via het elektronische reservatiesysteem van Tennis Vlaanderen. Elk clublid heeft 

recht op drie gelijktijdige reservatiebeurten (m.a.w. kan 3 lopende boekingen hebben). Na het 

spelen kan er opnieuw gereserveerd worden, zolang minstens 1 van de 3 reservatiebeurten 

beschikbaar is. 

 

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, de 2 personen genoteerd in de 

boeking dienen dan verplicht op het veld te staan. De 2 anderen behouden bijgevolg een 

reservatiebeurt. 

Reservatie van een terrein gebeurt online via tennisvlaanderen.be (je vindt deze link ook op de 

reservatiepagina van onze eigen website)of via de Tennisvlaanderen App. Boeken kan enkel na 

inloggen op deze site. Dit dient te gebeuren met je login en paswoord van Tennis 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 vzw Orbis 

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 één van de inschrijvers op voorhand worden opgezegd via 

hetzelfde reservatiesysteem. Het niet of niet tijdig (ten laatste 30 min op voorhand) annuleren van 

een reservatie wanneer men niet kan spelen, met een leeg plein tot gevolg, kan leiden tot sancties, 

opgelegd door het vzw-bestuur. 

Het vzw-bestuur bepaalt met de terreinverzorgers wanneer de velden niet bespeelbaar zijn. 

Verlichting,  

De leden die alleen maar s’ avonds kunnen spelen en daarom de verlichting nodig hebben kunnen 

daar ook zelf gebruik van maken tot de horeca terug opengaat, alles wordt opgevolgd via het 

reserveringssysteem. Ondertussen weten de meeste al hoe het in zijn werk gaat, maar wie nog niet 

op de hoogte is graag een mail naar marleen.moentjens@skynet.be of sms naar 0478/97.10.84 als ze 

de verlichting nodig hebben, dan krijgt men de nodige uitleg omtrent de werking ervan. 

https://www.tennisvlaanderen.be/zoek-een-terrein/
mailto:marleen.moentjens@skynet.be


Gastspelers kunnen  uitgenodigd worden door leden. Het lid wie met een gastspeler reserveert is 

verantwoordelijk voor de vereffening van de kostprijs voor zijn gast zijnde 4 euro voor een enkelspel 

en 3 euro per gastspeler voor het dubbelspel. Leden kunnen tot drie gastspelers per jaar uitnodigen. 

Betaling dient op voorhand te gebeuren op de rekening van de club:: IBAN BE40 4476 5979 8163 

of indien mogelijk, rechtstreeks online bij de reservering. 

Reservatie door niet-leden 

Wanneer er op bepaalde momenten velden vrij zijn, hebben niet-leden de mogelijkheid om ter 

plaatse of telefonisch (0478971084) of online via mijnterrein.be een terrein te reserveren. Dit voor 

de prijs van 8,00 euro per terrein per uur. (1:30 uur wordt dan 12 euro) 

Het reglement zal door het vzw-bestuur worden aangepast indien dit nodig mocht blijken om de 

goede werking van de club te verzekeren. 

 

https://www.tennisvlaanderen.be/zoek-een-terrein/

