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TENNISHAL  KTC BERINGEN 
NIEUWE  RESERVATIEPROCEDURE 

 
KTC Beringen start vanaf oktober 2019 met een nieuw reservatiesysteem, 
beschikbaar voor alle leden van KTC Beringen of leden van Tennis Vlaanderen 
(wegens verzekering). 
Hieronder volgt meer uitleg over de vernieuwde procedure voor het gebruik 
van de terreinen in de tennishal tijdens de wintermaanden. 

WAAROM? 
Deze nieuwe procedure laat toe om te tennissen in onze hal wanneer het 
clubhuis NIET geopend is. 

WAT BLIJFT ONVERANDERD? 
Indien je alleen maar tennist op de vaste, door u gereserveerde uren, 
verandert er helemaal niets: de verlichting gaat automatisch aan en uit op de 
voorziene tijdstippen. 
Als je de toiletten en douches wil gebruiken dien je een ‘deurbadge’ aan te 
schaffen. 

WAT IS ER NIEUW? 
Wil je een uurtje of meer extra onze tennishal huren, dan lees je hieronder wat 
te doen. 

• Om binnen te spelen dient er vanaf nu een terrein gereserveerd te worden 
via de website of app van ‘Tennis Vlaanderen’. Voor meer uitleg hierover 
zie volgende link: 
https://www.tennisvlaanderen.be/documents/12301/2809013/Hoe+reserv
eer+ik+een+terrein/308ae66a-7cfa-47f7-9701-3e9d15665920?version=1.9. 

• Verder dient u een BADGE van de club aan te schaffen. 
o Deze badge laat jullie toe om het licht aan te schakelen in de hal 

en tevens de deur te openen naar de toiletten en douches. 
o Voor deze badge vragen we een waarborg van 20 euro, die 

achteraf terugbetaald wordt bij het inleveren. 
o Deze badge dient vóór gebruik geactiveerd te worden. Hiervoor 

dien je 20 euro te betalen als waarborg voor de badge en 10 euro 
per uur dat je wenst te tennissen. Na storting van het geld op 
rekening BE75 2350 1036 3551, met vermelding “NAAM, BADGE 
NUMMER, WINTERLIDGELD”, wordt de badge geactiveerd voor 
gebruik. 

https://www.tennisvlaanderen.be/documents/12301/2809013/Hoe+reserveer+ik+een+terrein/308ae66a-7cfa-47f7-9701-3e9d15665920?version=1.9
https://www.tennisvlaanderen.be/documents/12301/2809013/Hoe+reserveer+ik+een+terrein/308ae66a-7cfa-47f7-9701-3e9d15665920?version=1.9
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o De prijs per speelbeurt is 10 euro. Dus als je 50 euro stort, kan je 5 
maal spelen in de hal. 

o Indien je in éénmaal 10 beurten oplaadt (ter waarde van 100 euro) 
krijg je een 11de beurt er gratis bij. 

o Bij verlies van de badge, gelieve dit dan direct te melden aan 
Wilms William (telefonisch of via een sms) op 0475 60 99 56. De 
badge wordt dan gedeactiveerd. Zodoende kan er niemand deze 
badge nog verder gebruiken. Het aantal beurten of geld dat er dan 
nog op staat, wordt overgezet op een nieuwe badge (nieuwe 
waarborg). 

• Informatie over het gebruik van TOILETTEN en DOUCHES. 
o De badge-lezer voor de douches en toiletten hangt buiten, net naast 

de ingang van de buitendeur. 
LET OP! Deze badge opent een elektrisch slot voor ongeveer 5 
seconden. Eenmaal binnen sluit de deur automatisch! 

o Om terug naar buiten te gaan, staat er een drukknop aan de 
binnenzijde van de deur om de deur terug te openen. 
LET OP! Zorg ervoor dat je bij het terug buitengaan uw badge mee 
hebt (om terug binnen te geraken) en dat de deur correct terug sluit 
alvorens te vertrekken, dit om vandalisme en diefstal van 
achtergelaten materiaal tegen te gaan. Deze badge werkt onbeperkt 
voor deze deur.  Dus … alvorens te vertrekken goed nakijken of de 
deur terug goed op slot is. 

• Informatie voor de VERLICHTING van het terrein in de hal. 
o Zowel aan terrein 7 als aan terrein 8 hangt er een badge-lezer naast 

de deur aan de binnenzijde van de hal. Indien je de badge hiertegen 
houdt, gaat het licht aan gedurende 1 uur en 5 minuten. Na deze tijd 
is het terug donker. 

o LET OP! Vooraleer je de badge gebruikt, moet het terrein 
gereserveerd zijn via Tennis Vlaanderen op uw naam.  Op deze site 
zie je ook de vrije uren in de hal die je kan reserveren. Reserveren kan 
tot 14 dagen op voorhand. 

o Wij plannen steeds een aanvang op het uur (voorbeeld van 9 tot 10 
of van 17 tot 18 uur). Vermits het licht voor 65 minuten blijft 
branden, kan je spelen tot de aanvang van het volgende uur, met 5 
minuten extra voor het rapen van de ballen en het verlaten van de 
hal. 
LET OP! Dit betekent dus dat, als je bijvoorbeeld 10 minuten later 
begint, dat je sowieso maar kan spelen tot aan het begin van het 
volgende uur indien dit gereserveerd is (50 minuten dus).  
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- Komt er niemand na u, dan kan je doorspelen tot het licht 
uitgaat na 65 minuten.  

- Kom je na iemand die al speelt, dien je opnieuw te badgen voor 
uw eigen uur. 

o Weet dat bij reservering van een uur via de website dit uur wordt 
geblokkeerd voor andere spelers. Indien er geen annulering is 24 uur 
voor aanvang van dit uur en er wordt niet gespeeld op het voorziene 
uur, dan wordt er alsnog 10 euro aangerekend op de badge. Bij een  
noodgeval (minder dan 24 uur voordien), gelieve William te 
contacteren. 

HOE SCHAF IK EEN BADGE AAN? 
Om een badge aan te schaffen dien je even te passeren op de club tijdens de 
openingsuren.  De badge wordt toegewezen met een uniek nummer, gelinkt is 
aan uw naam. 
Deze badge dient geactiveerd te worden vóór gebruik (zie ook pagina 1). Doe 
dit minimum 24 uur vooraleer u reserveert en wilt komen tennissen. 

WAT BIJ PROBLEMEN? 
Bij problemen van reservering, het niet werken van badge, verlichting en 
dergelijke: direct contact opnemen met Bart Engelen op 0474 96 92 93.  Indien 
je geen contact krijgt met Bart, probeer dan William Wilms (0475 60 99 56). 

WIL JE MEER UITLEG? 
Kom dan langs op de club en vraag uitleg aan de bestuursleden of trainers. 

 


