
Hoe         Hoe reserveer ik een padelterrein?padel terrein? 

                      Geen lid van Tennis Vlaanderen 

Je moet éénmalig een account aanmaken. Daarna kun je steeds met je e-mail en wachtwoord inloggen. Volg hier 

hoe het werkt. 

Ga naar www.svat.be  

 

Klik op “reserveer een terrein”. Je wordt doorgestuurd naar “Tennis Vlaanderen”. 

 

 

Klik op “terrein” rechts bovenaan. 

http://www.svat.be/


 

Vul rechts “Aartselaar” in en bekijk de mogelijkheden. Klik op je keuze. Nu kom je terug op het scherm om een 

account te maken als niet-lid. 

 

Klik op account als niet- lid aanmaken. 



 

Vul de ontbrekende gegevens in, je krijgt nadien een bevestigingsmail van je account. Valideer nu via deze mail. Je 

krijgt een betalingsopdracht. Na betaling is je reservatie geslaagd. Diegene die de reservatie maakt, betaalt het 

volledige bedrag. 

 

Wil je een “teambuilding” plannen met je bedrijf, een evenement organiseren, of heb je problemen 
met je reservatie? Stuur een mail naar: e-reservatie@svat.be  
 

 

Je kunt ook een vaste reservatie boeken. Mail dan naar: vastereservatie-padel@svat.be  

Veel plezier! 

 

Lid van Tennis Vlaanderen 

Ga naar www.svat.be  

mailto:e-reservatie@svat.be
mailto:vastereservatie-padel@svat.be
http://www.svat.be/


 

Klik op “reserveer een terrein”. 

Je wordt doorgestuurd naar Tennis Vlaanderen. 

 

 

Inloggen met je lidnummer en wachtwoord. 



 

Laad eerst je saldo op. Je kunt kiezen tussen € 20, 50, 100, 150, 200. Je kan betalen via je bank app.  Iedere 

medespeler dient een bedrag op te laden. Na  betaling kun je reserveren op dag en uur naar keuze. Het 

verschuldigd bedrag wordt afgetrokken per speler. 

Je kunt ook met een “gastspeler” spelen. Voeg de gastspeler toe via de “+ gastspeler” knop. Vul de naam in en 

selecteer de juiste speler. De bijdrage van de gastspeler voor het terrein wordt betaald door de reserveerder en 

gaat automatisch van diens opgeladen saldo af. 

 

 
Heb je problemen met de toevoeging van een gastspeler? Mail naar: e-reservatie@svat.be 
 

 

Je kunt ook een vaste reservatie boeken. Mail dan naar: vastereservatie-padel@svat.be  Veel plezier! 
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