
Padelreglement PT De Vloer 
  

Op PT De Vloer wordt niet gewerkt met een abonnement, wel met een credit-systeem. Wat houdt 
dit in? 

Leden van De Vloer betalen jaarlijks 25 euro voor een mini-abonnement, dit omvat onder meer de 
aansluiting bij Tennis Vlaanderen en bijhorende verzekering. Deze bijdrage is voor alle spelers die 
als lid wensen te padellen op De Vloer. Ook al ben je reeds elders lid en heb je via die club reeds 
een verzekering afgesloten. 

  

Als lid van PT De Vloer krijg je toegang tot heel wat voordelen, zoals: 

Toegang tot credit-systeem 

14 dagen op voorhand reserveren 

3 padelreservatie tijdens de piek 

Onbeperkt aantal reservaties tijdens dal 

Deelname Interclub 

Deelname clubtoernooien 

Deelname clubactiviteiten 

Padelleden kunnen met hun credits ook een tennisplein reserveren, zowel tijdens de zomer als in 
de winter 

42 euro voor een reservatie in de piek, waar niet-leden 44 euro betalen. 

  

  

Eens je lid bent, kan je credits opladen op je account. Credits opladen gebeurt via de website van 
Tennis Vlaanderen via de knop Saldo opladen, op dezelfde pagina als je terreinreservaties. Met 
deze credits kan je vervolgens een terrein boeken op onze club. Het creditsysteem biedt tal van 
voordelen. Zo betaal je enkel voor de momenten waarop je effectief speelt. Aan het credit-systeem 
hebben we ook bonussen gekoppeld. Hoe meer saldo je oplaadt, hoe meer credits je van ons 
cadeau krijgt. Zo wordt padellen op onze club nog goedkoper. 

  

De tarieven: 

100 euro opladen = 10% gratis 

200 euro opladen = 20% gratis 

350 euro opladen = 30% gratis 

500 euro opladen = 40% gratis 



  

  

Regels omtrent credit-gebruik 

Aan het credit-systeem hangen ook enkele regels. Zo is het niet mogelijk om samen met je 
vrienden saldo te delen. Enkel familieleden die onder één dak wonen kunnen gebruik maken van 
de 'saldo delen'-optie van Tennis Vlaanderen. Om je Saldo te delen moet je steeds de goedkeuring 
vragen van de club. 

Je kan als houder van credits op onze club een padelterrein boeken met 2 of 4 spelers. Dan 
behoudt je alle voordelen. Wanneer je een reservatie vastlegt met een speler (onbekende gast of 
lid van een andere club) dan vervallen de voordelen van het thuislid. Je kan dan wel nog steeds 
met je credits betalen. Het totaalbedrag wordt steeds verdeeld onder de spelers met credits op 
hun saldo. Reserveer je met een onbekende gast, dan zal de reserveerder met zijn credits betalen 
voor de gastspeler(s). 

Spelers met credits kunnen tot 3 reservaties maken tijdens de piekmomenten. Tussen 2 reservaties 
dient steeds 1 speeluur te liggen. Het aantal reservatiemomenten tijdens de daluren is 
ongelimiteerd. Zowel voor leden als niet-leden. 

  

Padelpartij annuleren 

Bij De Vloer proberen we ons zo flexibel mogelijk op te stellen naar je reservaties toe. Zo kan je 
een reservatie annuleren tot slechts 2 uur voor aanvang van de partij. Je krijgt dan automatisch je 
credits teruggestort. Annuleer je een reservatie later, dan ben je helaas je credits verloren. Indien 
je door overmacht je padelpartijtje moet staken (vb: een plotse onweersbui), dan kan je de partij 
herboeken. Dit dient meteen na de onderbreking van je partij te gebeuren aan de bar. Een 
wedstrijd die gestaakt werd in een daluur kan daarbij slechts herboekt worden op een ander 
dalmoment. Voor een partij tijdens de piekmomenten kan je vrij kiezen. Let wel: een partij wordt 
als gespeeld beschouwd indien er 40 minuten gespeeld werden. 

  

Losse reservaties 

Iedereen is welkom op De Vloer. We vinden het dan ook erg fijn als nieuwe mensen onze club 
komen ontdekken of de padelsport eens willen uitproberen. Een losse reservatie kost 24 euro in de 
dalmomenten, 44 euro tijdens de piekmomenten. Een reservatie is mogelijk via een account van 
Tennis Vlaanderen of in ons clubhuis. In het clubhuis kan je materiaal ontlenen Let wel, het 
clubhuis is niet 24/24 open. Spelers die materiaal willen ontlenen van de club dienen zelf na te 
gaan of dit mogelijk is op het gewenste speelmoment. 

  

Sportongeval 

We wensen je het uiteraard niet toe. Maar raak je toch geblesseerd tijdens een partijtje padel, dan 
komt je verzekering tussen. Hiervoor dien je wel de nodige formulieren in te vullen. Deze kan je 
opvragen aan de bar. 



De club is niet verantwoordelijk voor ongevallen die gebeuren bij spelers die niet correct of als 
onbekende gastspeler reserveerden en/of niet aangesloten zijn bij PT De Vloer of Tennis 
Vlaanderen. 

 


