
Types van reserveringen 

In tegenstelling tot het vroegere systeem waar je enkel op het moment dat je ging spelen 

kon reserveren (badge hangen), zijn er in het nieuwe systeem meerdere reservaties 

tegelijkertijd mogelijk. 

Er zijn 3 types van reserveringen: 

• weekreservatie; 

• piekuurreservatie; (van 17.00u -tot 23.00u) 

• daluurreservatie; (van 09.00u – 17.00u) 

Welk onderscheid is er tussen deze drie types van reserveringen? 

Weekreservatie 

• Een weekreservatie is een reservatie op langere termijn, op elk uur van de 

dag tussen 9.00u en 23u.  

• Wanneer te gebruiken? Voor een reservatie vanaf 48 uur en tot maximum 

7 dagen op voorhand. 

• Mogelijk voor terreinen 3, 4 en 5. 

• Kan zowel in de club als via de website gereserveerd worden. 

Piekuurreservatie 

• Een piekuurreservatie is een reservatie voor een speluur op de piekuren, nl. 

tussen 17u en 23u. 

• Wanneer te gebruiken? Enkel mogelijk voor de dag zelf. 

• Mogelijkheid te reserveren vanaf 36u op voorhand. 

• Mogelijk voor terreinen 1, 2, 6, 7 en 8 en voor terreinen 3, 4 en 5 als er 

voor die betreffende dag geen weekreservatie is gemaakt. 

• Kan zowel in de club als via de website gereserveerd worden. 

Daluurreservatie 

• Een daluurreservatie is een reservatie voor een speluur op de daluren, nl. 

tussen 9.00u en 16u. 

• Wanneer te gebruiken? Enkel mogelijk voor de dag zelf. 

• Mogelijkheid te reserveren vanaf 36u op voorhand. 

• Mogelijk voor terreinen 1, 2, 6, 7 en 8 en voor terreinen 3, 4 en 5 als er 

voor die betreffende dag geen weekreservatie is gemaakt. 

• Kan zowel in de club als via de website gereserveerd worden. 

• Een reservatie op zaterdag of zondag is een daluur reservatie. 

 

 Regels van reserveringen 

Volgende regels gelden voor alle types van reserveringen. 



• Het startuur voor terreinen 1, 2, 3 en 4 is op het halve uur; voor terreinen 5, 

6, 7 en 8 op het hele uur. 

• Men kan maximum 1 week-, 1 piek- en 1 daluurreservatie tegelijkertijd 

hebben. Op dezelfde dag kan je geen week- en piekuurreservatie hebben 

tijdens de piekuren (maximaal 1 reservatie per dag tijdens de piekuren 

tussen 17u en 23u). 

• Er is geen onderscheid tussen weekdagen, feestdagen en weekenddagen. 

• Elke reservatie vervalt direct na het gespeelde uur (de wachttijd na een 

gespeeld uur is dus nul minuten). Men kan dus na het spelen opnieuw 

reserveren voor een volgend uur en heb je terug recht op 1 week-, 1 piek- 

en 1 daluurreservatie. 

• Voor een enkelspel moeten 2 namen ingevuld worden. Er kan dan voor 

maximum 1 uur gereserveerd worden. 

• Voor een dubbelspel moeten 4 namen ingevuld worden. Er kan dan voor 

maximum 1 uur gereserveerd worden. 

• Een lesuur of clubcompetitie geldt als speeluur en dus als reservatie. 

• Indien er na het gespeelde uur niemand anders gereserveerd heeft, kan je 

verder spelen. Je moet wel opnieuw reserveren. 

• Wanneer er niet is gereserveerd op het uur voor jouw speeluur, kan je pas 

vanaf 30 minuten voor jouw speeluur gebruik maken van het betreffende 

terrein. 

• Een reservatie kan uitzonderlijk verwijderd worden omwille van overmacht 

tot 60 minuten voor de start van een reservatie en dit maximaal 3 x per 

seizoen. 

• Reserveren kan ook via de app van Tennis Vlaanderen. 
 


