
Handleiding

• Abonnementen & lidgelden

• Registratie als gast

• Speelsaldo opladen

• Terreinreservatie

Versie 1.0 – 2/5/2020
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Tarieven: 
tctiptop.be/tennis
tctiptop.be/padel

STAP 1:
• Aansluiten 

OF 
registreren

STAP 2: • Speelsaldo opladen

STAP 3: • Reserveren

STAP 4: • Spelen

> begin seizoen

> éénmalig

http://www.tctiptop.be/tennis
http://www.tctiptop.be/padel


STAP 1: Aansluiting of registratie

Ik wil …

… mij (& familie) lid
maken of een 

abonnement nemen.

Ga naar 1A

… als gast spelen. 
(En ik heb nog geen lidnummer Tennis 

Vlaanderen of gastaccount)

Ga naar 1B



tennisvlaanderen.be : log in 1A

Nog nooit lid geweest? Ga direct door naar volgende stap.

Ga naar de clubtarieven van Tip-Top & klik op ‘lid worden’

tennisvlaanderen.be/clubtarieven?clubId=1832

Vul de formulieren in

Betaling
Na controle van je aanvraag sturen wij een mail met de betalingsgevens.

Check je ongewenste mail indien je hem na enige tijd niet ontvangen hebt.

Na betaling kunnen we je toegang geven tot het reservatiesysteem.

http://www.tennisvlaanderen.be/
https://www.tennisvlaanderen.be/clubtarieven?clubId=1832


Wil je het wat sneller laten verlopen?
De federatie werkt aan een koppeling/automatisch betalingssysteem maar voorlopig moeten we dit manueel doen. We hopen dat dit zo snel mogelijk in werking kan treden, dan verloopt het systeem nog vlotter.

#1
Betaal onmiddellijk na het invullen van het formulier op de site. 

Gebruik mededeling = ‘Lidgeld 2020’ OF ‘abonnement padel’  + naam/namen

Geef ons seintje (met betalingsbewijs) via info@tctiptop.be OF Whatsapp (0475 79 69 11)

#2
Betaal met Payconiq: dit zien we onmiddellijk zonder dat je betalingsbewijs moet doorsturen.

TIP

BETAALWIJZEN

BE43 2800 7465 7301 

Klassieke overschrijving (via je bankapp) Payconiq-bancontact-app
(=sneller)

mailto:info@tctiptop.be


REGISTEREN ALS GAST
SURF NAAR tennisvlaanderen.be/registratie
Vul de nodige gegevens in om je gastaccount te vervolledigen & klik op opslaan.

1B

https://www.tennisvlaanderen.be/registratie


Betaal het gewenste bedrag via overschrijving of Payconiq (zoek TC Tip-Top)

o BE43 2800 7465 7301 met mededeling = ‘Opladen speelsaldo’ + naam

TIP: Geef ons seintje na je betaling, dan kunnen we dit sneller opladen op je account!

De federatie werkt aan een koppeling/automatisch betalingssysteem maar voorlopig moeten we dit manueel doen. 
We hopen dat dit zo snel mogelijk in werking kan treden, dan verloopt het systeem nog vlotter.

BETALING RESERVATIES GEBERUT VIA SPEELSALDO: zonder voldoende saldo kan je niet reserveren!
• PADEL

o Padelabonnees met andere padelabonnees spelen: geen speelsaldo vereist.

o Padelabonnees met gaststpeler(s): betalen via speelsaldo voor gastspeler(s) > speelsaldo opladen.

o Gastspelers (enkel gastspelers) moeten hun saldo opladen.

• TENNIS

o Gasten & leden: altijd speelsaldo opladen!

o Tennisleden met gaststpeler(s):  betalen via speelsaldo voor gastspeler(s) 
Gastspelers (enkel gastspelers) moeten hun saldo opladen.

STAP 2: Speelsaldo opladen



STAP 3: Reserveren

Opties

Via de app Via de website
tennisvlaanderen.be/app tennisvlaanderen.be/terreinreservatie

https://www.tennisvlaanderen.be/app
https://www.tennisvlaanderen.be/terreinreservatie-clubId=1832


STAP 3: Reserveren

Instellingen reservatiesysteem dd. 2/5/202

Deze instellingen kunnen aangepast worden na evaluatie. We doen ons beste deze steeds hier ook aan te passen. Toch kan het zijn dat 
dit niet tijdig gebeurt. Zijn er toch afwijkingen op deze regels: geef ons gerust een seintje!

- Er kan niet gereserveerd worden zonder voldoende speelsaldo (zie stap 2).

- Gasten die reserveren moeten maar 1 persoon (zichzelf) aanduiden. 

- Leden moeten altijd  alle personen invullen (2 voor enkel, 4 voor dubbel). Indien het gastspelers betreft moeten deze eerste geregistreerd worden –
zie stap 1B.

- Er kunnen maximaal 6 reservaties gelijktijdig gemaakt worden. Zodra er een reservatie gepasseerd is, kan weer een volgende reservatie gemaakt 
worden.

- Er kan vanaf 2 weken tot 5 minuten voor aanvang gereserveerd worden.

- Een reservatie kan tot 12 uur voor aanvang geannuleerd worden door de gebruiker zelf.

- Wens je een vast uur gedurende langere periode? Contacteer Peter voor de mogelijkheden.

TIJDELIJKE CORONAMAATREGEL: 
DUBBELSPEL KAN NIET GERESERVEERD WORDEN!
CONTACTEER PETER INDIEN JE ALS GEZIN WIL DUBBELEN!



Vragen of problemen?

Tarieven, beschikbaarheid terreinen, …: Peter – 0475 79 69 11 – info@tctiptop.be  

Technische helpdesl: Bart – 0477 38 45 39 – bart_bommelyn@hotmail.com

STAP 4: spelen



Leopold II Laan 112a 
8670 Oostduinkerke

058 51 32 19

www.tctiptop.be 

info@tctiptop.be

Facebook: TC Tip-Top 
Instagram: tctiptop




