
                          Tarieven 2023 

Huur padelveld: prijs per uur Huur padelveld: prijs per 1 ½ 
 

 Daluur  Daluur Piekuur Weekend 

Niet leden 18  27 36 30 

Leden 14  21 27 24 

      

 

Reserveren Niet leden 72u op voorhand + recht op 1 
openstaande boeking 

 Leden en “full 
membershipleden” 

10 dagen op 
voorhand 

+ recht op 2 
openstaande 
boekingen 

 

Vaste reservatie:  
Wil je een vaste reservatie aanvragen? Stuur een mailtje naar: vastereservatie-padel@svat.be  

Daluur: van 8-17u 

Piekuur: van 17-23u  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vastereservatie-padel@svat.be


Soorten lidmaatschappen 2023 
 

 1. Tennis only Betaling voor 1/4/23 Betaling na 1/4/23 

  Lid van 1/4/23 tot 
31/3/2024 

Lid tot 31/3/24 

Kids 6-11 j  30  40 

Junior 12-18 j  75  90 

Jongere 19-24 j  90  105 

Senior 25-59 j  130  145 

60+   120  135 

Gezin Ouders + inwonende kinderen t/m24j  370  400 

 

 2. Combi Tennis en padel 
(padelterrein nog te betalen) 

Betaling voor 1/4/23 Betaling na 1/4/23 

  Lid vanaf betaling 
tot 31/3/24 

Lid tot 31/3/24 

Kids 6-11 j  35  45 

Junior 12-18 j  85  100 

Jongere 19-24 j  105  120 

Senior 25-59 j  155 170 

60+   140  155 

Gezin Ouders + inwonende kinderen t/m24j  415  445 

 

 3. Padel lidgeld only (padelterrein nog 
te betalen) 

 

  Lid vanaf start tot 31/3/2024 

Kids 6-11 j  15 

Junior 12-18 j  30 

Jongere 19-24 j  35 

Senior 25-59 j  60 

60+   55 

Gezin Ouders + inwonende kinderen t/m 24j 145 

 

 

 

 

 

 

 



Beknopt reglement: 

Lid tennis: alleen lidgeld te betalen en onbeperkt spelen. 

Lid tennis en padel: onbeperkt tennissen en padelveld nog te betalen. 

Lid alleen padel: padelveld nog te betalen. 

Padel leden krijgen korting op de padelvelden en hebben pre-reservatierecht van 10 dagen. 

Niet-leden kunnen 72u vooraf reserveren. 

Wie het lidgeld tennis + padel betaald heeft voor het seizoen 2023 is lid padel + tennis tot 

31/3/2024. 

Terrein annulaties zijn mogelijk tot 24u voor de speelbeurt.  

Terugbetaling kan enkel in extreme omstandigheden, zoals er bv. kunnen zijn: 

  -geclassificeerde storm 

-extreme regenval waardoor er plassen op het terrein ontstaan en de bal niet meer botst 

-indien de terreinen ondergesneeuwd zijn. 

Zelfs  binnen deze bovenvermelde voorwaarden zal enkel het bestuur van svat het beslissingsrecht 

hebben om over te gaan tot terugbetaling of verplaatsing van de reservatie. 

Tijdens padel- en/of tennistornooi is er een beperkte beschikbaarheid van de terreinen. 

 


