
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

1.1. Accommodatie: Wezemaal heeft 3 padelvelden. Deze zijn niet overdekt. 
Weersinvloeden, lichtinval en stand van de lichten kunnen een invloed hebben op 
het speelcomfort. 

1.2. Huur van het materiaal (rackets en ballen) kan in het clubhuis: kostprijs €1 per 

racket en € 1 voor de ballen 

1.3. Duur van de reservaties per terrein: 

• Terrein 1: reservaties van 1 uur 

• Terrein 2 en 3: reservaties van 1.5 uur 

1.4. Piek- en daluren: 

• Piekuren: weekdagen vanaf 17u en weekend voor 15u 

• Daluren: weekdagen voor 17u en weekend vanaf  15u  
1.5. Het reglement kan door het bestuur gewijzigd worden voor een soepele werking 

van het clubgebeuren. De reservatievoorwaarden zijn niet bindend en kunnen 
worden aangepast zodat iedereen voldoende speelkans heeft 

1.6. Bij misbruik van het reservatiesysteem wordt er gesanctioneerd. Zowel de 
persoon die toestaat om zijn/haar naam te misbruiken voor reservatie zonder zelf 
te spelen als degene die deze reservatie heeft gemaakt kan hiervoor 
gesanctioneerd worden. Op deze manier trachten we de speelcapaciteit voor 
iedereen optimaal te garanderen (fair-play en respect t.o.v. alle leden) 

 SANCTIES bij het niet correct naleven van het reservatiesysteem: 
• Bij eerste inbreuk: sensibilisering/verwittiging via mail 
• Bij tweede inbreuk: 1 week schorsing uit het reservatiesysteem 
• Bij een derde inbreuk: 2 weken schorsing uit het reservatiesysteem  
• herhaaldelijke inbreuken of recidive: definitieve schrapping en/of 

weigering door de club van het padel-lidmaatschap 
1.7. Het bestuur kan alle maatregelen nemen die nodig zijn voor de correcte naleving 

van dit reglement, de goede werking van het clubgebeuren in het algemeen en het 
in stand houden van een positief clubklimaat 
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2.1 Lid worden van Wezemaal kan via: http://www.tennisvlaanderen.be/lid-
worden?clubId=2297 

2.2 De leden zijn verzekerd voor ongevallen via Tennisvlaanderen. Het 
aangifteformulier voor ongevallen vind je hier: 
http://www.tenniswezemaal.be/sites/default/files/Formulieren/ETHIAS_aangiftef
ormulier.pdf?phpMyAdmin=1jqv-V1of2bvmT5AEjXiHRmFyh2 

2.3 Elke speler verklaart zich automatisch akkoord met het “Reglement Padel 
Wezemaal” 

2.4 Elke aansluiting is pas definitief na de aanvaarding van de aanvraag door het 
bestuur, de ontvangst van het lidgeld en de verwerking hiervan 

2.5 Zowel leden als niet-leden kunnen reserveren en padel spelen 
 
 

 
 

3.1. Padelleden: leden die een padel-abonnement hebben en gratis spelen 
tijdens de duur van het abonnement (zomer/winter/jaarabonnement) 
Tennisleden: leden die een tennis-abonnement hebben bij Tennis 
Wezemaal en aan goedkoper tarief kunnen padel spelen tijdens de duur van 
het tennisseizoen (1 april van het ene jaar tot 31 maart van het volgende 
jaar). Zij zullen op hun account van Tennis Vlaanderen hiervoor een saldo 
moeten opladen.  

3.2. Reserveren kan via het online reservatiesysteem van Tennis Vlaanderen: 
https://www.tennisvlaanderen.be/zoek-een-terrein 

3.3. Tarief 
• Voordelig tarief voor tennisleden:  

• Piekuren: 5 euro per uur /persoon 
• Daluren: 3 euro per uur/persoon 

• Padelleden spelen gratis  
3.4. Er kan 14 dagen op voorhand gereserveerd worden. 
3.5.  Aantal reservaties 

• Maximaal 2 gelijktijdige reservaties 
• Padelleden kunnen een 3e ‘last minute’ reservatie maken vanaf 12 uur 

op voorhand. Deze reservatie kan ook met slechts 2 spelers ipv 4 
spelers op voorwaarde dat het ook slechts die 2 spelers zijn die op het 
veld staan.  

• Je kan een nieuwe reservatie maken van zodra je speelbeurt gedaan is 
• Het systeem zal niet toelaten dat je 2 reservaties op tijdstippen maakt 

die minder dan 3u uit elkaar liggen 
3.6. Wijzigen en annuleren van de reservatie:  

• Wijzigen: kan tot vlak voor het tijdstip van reservatie indien 1 van de 
spelers belet is om te spelen 

• Annulatie: Kan men niet spelen op een uur dat vooraf werd 
gereserveerd, dan dient men op voorhand te annuleren. Dit 
kan tot 3 uur voor de start van het speelmoment. Indien het 
later is dan dient men te bellen met het clubhuis 016 58 01 04 

3.7. Fair play regels reservatiesyteem ( bij overtreding zie sancties 1.6): 
• Wanneer je naam al 2 x in de reservaties staat dan is het verboden om een 
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derde reservatie te maken en hiervoor een naam te gebruiken van een 
speler om deze achteraf, bij het vrijkomen van jouw naam, te verwijderen 
en te veranderen in jouw naam.  Dus ook het gebruik van de namen van je 
kinderen hiervoor is niet toegelaten. Dit geldt natuurlijk voor alle 4 
namen op de reservatie.  

• Reservaties zijn steeds op naam: alle spelers die op het terrein staan 
moeten geregistreerd zijn in de reservering. 
 
 

  

4.1.  Spelers die niet aangesloten zijn bij Tennis Vlaanderen spelen volledig op 
eigen risico. Zij zijn niet verzekerd tegen eventuele eigen schade of schade 
aan derden en aan materiaal 

4.2. Indien geregistreerd kan je een saldo opladen en reserveren via het online 
reservatiesysteem van Tennis Vlaanderen: 
https://www.tennisvlaanderen.be/zoek-een-terrein 
Spelers die niet aangesloten zijn bij Tennis Vlaanderen kunnen zich daarom best 
eerst registreren: https://www.tennisvlaanderen.be/registratie 

4.3. Gastspeler: Als niet-leden worden uitgenodigd door leden dan worden ze ‘gastspeler’ 
genoemd. De kost van hun reservatie gaat af van het saldo van het lid dat reserveert als 
de gastspeler niet geregistreerd is.  
Losse verhuur: niet leden kunnen zelf ook een terrein reserveren. Ze dienen zich eerst 
te registreren en kunnen dan zelf reserveren en betalen met hun saldo of met 
bancontact.  

4.4. Op daluren kan de reservatie 7 dagen op voorhand gemaakt worden,  
op piekuren 4 dagen op voorhand 

4.5. Aantal reservaties met gastspelers 
• Maximaal 2 gelijktijdige reservaties op daluren 
• Maximaal 1 reservatie op piekuren 

 Aantal reservatie via losse verhuur 
• Maximaal 1 reservatie 

Je kan een nieuwe reservatie maken van zodra je speelbeurt gedaan is 
4.6. Het systeem zal niet toelaten dat je 2 reservaties op tijdstippen maakt die 

minder dan 3u uit elkaar liggen 
4.7. Wijzigen en annuleren van de reservatie:  

• Wijzigen: kan tot vlak voor het tijdstip van reservatie indien 1 van de spelers 
belet is om te spelen 

• Annulatie: Kan men niet spelen op een uur dat vooraf werd 
gereserveerd, dan dient men op voorhand te annuleren. Dit kan tot 3 
uur voor de start van het speelmoment. Indien het later is dan dient 
men te bellen met het clubhuis 016 58 01 04  

• Bij slechte weersomstandigheden, waarbij het niet mogelijk was om te 
spelen, kan er achteraf worden gevraagd om het betaalde bedrag terug 
te storten. Dit dient te gebeuren binnen de 3u na de reservatie.  Mail te 
sturen naar padelwezemaal@gmail.com 

4.1. Tarieven padel voor niet-leden  
• Piekuren: 7.5 euro per uur/persoon (30 euro per uur/terrein) 

• Daluren: 5 euro per uur/persoon (20 euro per uur/terrein) 

4.2. Het is voor niet-leden verboden de terreinen te betreden zonder het maken van een 

online-reservatie 

4. RESERVATIE NIET LEDEN  
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5.1. De spelers op de banen en de supporters dienen zich te houden aan de fair-
playregels en sportiviteit. Het gebruik van verbale of lichamelijke agressie kan 
leiden tot het stopzetten van het spel, onmiddellijk verlaten van de baan of 
verwijderen uit de club. Het bestuur kan later verdere sancties nemen. 

5.2. De terreinen dienen steeds ordelijk en speelklaar achtergelaten te worden  
5.3. Hou je strikt aan de vooropgestelde speelduur van 1u30 of 1u. Stop dus tijdig 

en stipt uit respect voor de volgende spelers 
5.4. Het lidgeld wordt niet terugbetaald bij kwetsuren of ongevallen 
5.5. Ingetrokken abonnementen geven geen recht op terugbetaling van het lidgeld, 

noch geheel, noch gedeeltelijk. 
5.6. Onderhoud en clubinitiatieven (evenementen, lessen, tornooien, interclub…) die 

door de club georganiseerd worden, hebben voorrang op alle reservaties. 
5.7. Sluiting van de terreinen om welke reden ook geeft de leden geen recht op een 

schadevergoeding 
5.8. Alle aangerichte schade is ten laste van wie de schade veroorzaakt 
5.9. Vandalisme zal streng beboet worden. 
5.10. Het toezicht op de terreinen gebeurt door de leden van het bestuur van Tennis 

Wezemaal en door degenen die hiertoe door het bestuur zijn aangesteld. Enkel 
deze personen zijn gemachtigd de identificatie te vragen van aanwezige spelers 
op de terreinen 

5.11. Het bestuur kan op ieder moment een reservatie verplaatsen of 
verwijderen 

5.12. Geen enkel initiatief, organisatie of om het even welke activiteit kan worden 
georganiseerd zonder goedkeuring van het bestuur. 

5.13. De club kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen of voor verlies of 
diefstal van bezittingen van leden of bezoekers tijdens hun aanwezigheid op de 
club. 

 

 

6.1. Enkel padelleden kunnen deelnemen aan de interclub,  tennislid zijn is niet 
voldoende 

6.2. Het bestuur bepaalt het aantal interclubploegen dat deelneemt aan de 
interclubcompetitie en in welke categorieën ze worden ingeschreven. 

6.3. Een interclubploeg bestaat uit voldoende spelers zodanig dat je eventuele 
onbeschikbare en gekwetste spelers binnen je ploeg kan opvangen. 

6.4. Als club proberen we zoveel mogelijk verschillende leden de kans te geven om 
interclub te spelen. Je mag als deelnemer slechts deelnemen in 1 ploeg aan de 
interclubcompetitie. Eventueel een losse vervanging is toegelaten als een ploeg te 
weinig spelers heeft.  Dit zijn echter uitzonderingen.  

6.5. Deelname aan de interclubcompetitie is gratis.  
 
 
 
 
 
 
 

5. ALGEMENE AFSPRAKEN-REGELS 

6. INTERCLUB 



 

   

Soort 
abonnement 

Padellid Tennislid Gastspelers 
=niet-leden 
uitgenodigd 
door leden  

Niet-leden 
= losse 
verhuur 

Prijs piekuren  
Weekdagen 
vanaf 17u,  
weekend voor 
15u  

Gratis Per persoon 
5 euro/uur 
7.5 euro/1.5u 

Per persoon 
7.5 euro/uur 
11.25 
euro/1.5u 

Per terrein 
30 euro/uur 
45 euro/1.5u 

Prijs daluren  
Weekdagen 
voor 17u, 
weekend vanaf 
15u  

Gratis Per persoon 
3 euro/uur 
4.5 euro/1.5u 

Per persoon 
5 euro/uur 
7.5 euro/1.5 u 

Per terrein 
20 euro/uur 
30 euro/1.5 u 

Tijdstip 
reserveren  

Met enkel 
leden:  
14 dagen op 
voorhand 

Met enkel 
leden:  
14 dagen op 
voorhand 

Reservatie 
met 
gastspelers:  
Daluren: 7 
dagen  
Piekuren: 4 
dagen 

Losse 
verhuur: 
Daluren: 7 
dagen  
Piekuren: 4 
dagen 

Aantal  
reservaties 

Met enkel 
leden:  
2 reservaties  
3e reservatie 
12u op 
voorhand 

Met enkel 
leden:  
2 reservaties  
 

Reservatie 
met 
gastspelers:  
Daluren:2 
reservaties 
Piekuren: 1 
reservatie 

Losse 
verhuur: 
1 reservatie 

Wijzigen  
reservatie 

Wijziging mogelijk tot laatste moment (volgens regels van de fair 
play) 

Verwijderen 
reservatie 

Zo snel mogelijk verwijderen maar ten laatste 3u op voorhand, 
nadien bellen naar clubhuis 016 58 01 86 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


