
Handleiding indoor reservatie 

De abonnementen op een indoor terrein buiten beschouwing gelaten, zijn er een aantal 

mogelijkheden om een indoor terrein te reserveren voor de leden van LTC: 

• 10 beurtenkaart 

• deelname aan de winterladder 

• Losse verhuur 

Optie 1: de 10 beurtenkaart 
Een 10 beurtenkaart geeft u de mogelijkheid om 10 maal gedurende 1 uur een terrein te reserveren 

aan een verlaagd tarief. Kostprijs van de 10 beurtenkaart is 100€, en er wordt een saldo van 100€ 

opgeladen in het reserveringssysteem van TennisVlaanderen. Er is zelfs de flexibileit voorzien die je 

toelaat om een terrein gedurende 1,5 uur te reserveren, het opgeladen saldo is eigenlijk verdeeld 

over 20 beurten van een half uur. 

Je kan een 10 beurtenkaart aankopen door ofwel 100€ te storten op rekening van LTC BE09 8601 

1328 4157, of je kan het bedrag betalen in het cafetaria in Kolonie bij Nicole of Judith 

Bij een reservatie met een 10 beurtenkaart dient er maar 1 persoon in het reservatiesysteem 

ingegeven te worden. Vanwege de opdeling in blokken van 0,5 uur moet je wel voor bvb een 

reservatie van 1 uur 2 blokjes aanklikken en beide reserveren, ja kan niet bij reservatie van de eerste 

blok de tijd verlengen. Je kan zowel in de hal in Kolonie als in de hal van Optisport in het centrum 

reserveren. 

Je kan 3 gelijktijdige reservaties van 0,5 uur boeken 

Je kan van 60 dagen tot 0  uur op voorhand boeken. De reservatie annuleren kan tot 1 dag voor de 

reservatie, en dan wordt het reservatie bedrag  terug aan je saldo toegevoegd. 
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Optie 2: winterladder 
De leden die ingeschreven hebben voor de winterladder en het inschrijvingsgeld betaald hebben, 

krijgen ook een saldo opgeladen waardoor ze ook online een terrein kunnen reserveren. 

Bij de betaling krijg je per betaalde periode de mogelijkheid om 8 maal een terein te reserveren 

gedurende 1 uur. 

Bij een reservatie voor de winterladder enkel  dienen  er 2 personen in het reservatiesysteem 

ingegeven te worden. Per reservatie gaat er bij elk van de reserveerders 1 beurt van het saldo af. 

Indien je enkel je eigen naam ingegeven hebt, zal je volgende melding krijgen: 

NAAM heeft niet het juiste aantal spelers aangeduid. Aantal spelers aan te duiden: Enkel: 2.  

Bij een reservatie voor de winterladder dubbel  dienen  er 4 personen in het reservatiesysteem 

ingegeven te worden. Per reservatie gaat er bij elk van de reserveerders 1 beurt van het saldo af. 

Ook hier zal je een foutmelding krijgen indien je niet voldoende spelers aangeduid hebt. 

Bij het reserveren klik je de beginblok van het te reserveren uur aan, en je verlengt de duurtijd tot 1 

uur. 

Je kan 4 gelijktijdige reservaties van 1 uur boeken 

Je kan van 60 dagen tot 0 uur op voorhand boeken. De reservatie annuleren kan tot 1 dag voor de 

reservatie, en dan wordt het reservatie  bedrag  terug aan je saldo toegevoegd 

Gelieve bij de reservatie in het vak Opmerking "winterladder" in te geven. 

Optie3: losse verhuur 
Als laatste optie is er de mogelijkheid om in het cafetaria een terrein te laten reserveren en daar ter 

plaatse af te rekenen. Huurprijs is 13€ per terrein/per uur. 

In het cafetaria in Kolonie kan je zowel laten reserveren in de hal in Kolonie als in de hal in het 

centrum 

In het cafetaria van Optisport in het centrum kan je enkel de terreinen in het centrum laten 

reserveren en betaal je het terrein aan Optisport. 

Je kan 1 gelijktijdige reservaties van 1 uur boeken 

Je kan van 60 dagen tot 0 uur op voorhand boeken. De reservatie annuleren kan tot 1 dag voor de 

reservatie, en dan wordt het reservatie  bedrag  terug aan je saldo toegevoegd 

Er moet maar 1 persoon per reservatie ingegeven worden 


