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Huishoudelijk reglement PADEL (01/11/2022) 
1) Als aangesloten lid dien je lid te zijn van Tennis Vlaanderen. 
2) Indien je wil padellen, reserveer dan via website van Tennis Vlaanderen.  Er is tevens een link beschikbaar 

op de website van de club (www.tennisclubas.be). 
Je kan vier tijdsloten reserveren, twee in de daluren en twee in de piekuren.  
 
Daluren: weekdagen van 08h30 tot 17h30 en weekend van 14h30 tot 23h30. 
Piekuren: weekdagen van 17h30 tot 23h30 en weekend van 08h30 tot 14h30.  
 
Indien je geen gebruik maakt van je reservatie, gelieve deze dan tijdig te annuleren. Een plein dat tien 
minuten na aanvang van het speeluur niet bezet is, mag door andere leden ingenomen worden.  
Reservering is steeds verplicht. De namen van de spelers in de reservatie moeten steeds overeenkomen 
met de namen van de spelers die op het terrein aanwezig zijn. 
Het is ten strengste verboden te spelen onder een andere naam. 

3) Een padellid van onze club mag gastspelers uitnodigen na betaling voor de gastspelers via het reservatie 
systeem van Tennis Vlaanderen. 
Men mag slechts zolang spelen als men gereserveerd heeft binnen het reservatiesysteem. 

4) Als je geen lidmaatschap hebt bij een club van Tennis Vlaanderen dan ben je niet verzekerd voor 
sportongevallen.  

5) Elke vorm van lesgeven door een niet aanvaarde trainer van onze club is verboden. 
6) Je dient in aangepaste kledij te spelen. Gewone schoenen, loopschoenen of schoeisel met erg ruwe zolen 

kunnen schade aan het terrein veroorzaken en zijn dus ten strengste verboden. 
7) Als het terrein erg nat is door regen (plassen), bevroren of besneeuwd is, dan is het verboden om het 

terrein te betreden.  
8) Als je met verlichting gespeeld hebt en er komt niemand na jou spelen dan ben je verplicht omzelf de 

verlichting uit te schakelen. 
9) Het bestuur heeft steeds het recht om eventueel gereserveerde uren op te eisen om lessenreeksen, 

competities of clubactiviteiten te organiseren.  
10) Indien je materiële schade vaststelt op een gereserveerd plein, breng je onmiddellijk iemand van het 

clubbestuur op de hoogte. Zo voorkom je er zelf aansprakelijk voor gesteld te worden. 
11) Bij een ongeval of een kwetsuur dien je de secretaris (Marijke Berghs – gegevens beschikbaar op de 

website) te verwittigen, zoniet vervalt alle aansprakelijkheid. 
12) Jongeren (minder dan 16 jaar) mogen na 19 uur geen plein meer reserveren. Ze mogen ook niet deelnemen 

aan activiteiten en competities  ingericht voor de volwassenen. 
13) Indien je in een andere club deelneemt aan interclubwedstrijden, mag je niet aan de 

clubkampioenschappen deelnemen.  
14) De vier padel terreinen zijn in principe het hele jaar beschikbaar. De openingsuren zijn dagelijks doorlopend 

van 08h30 tot 23h30. Openingsuren van het clubhuis vind je op de website. 
15) Lidgelden moeten altijd volledig betaald worden ongeacht de datum van aansluiting. Vanaf 1 april is het 

lidgeld niet meer terugvorderbaar. 
16) Grensoverschrijdend gedrag wordt in onze club niet getolereerd. 

Het aanspreekpunt integriteit (API) van onze club: Marijke Berghs, 0472 947409, marijkeberghs@gmail.com 
17) Als er overtredingen worden gemaakt tegen dit intern reglement, of als er schade wordt veroorzaakt aan de 

infrastructuur van de club, dan kan het bestuur beslissen om een sanctie op te leggen.  
Dit kan variëren van een mondelijke terechtwijzing, het betalen van de veroorzaakte schade en andere 
kosten, het beperken van de speelrechten, tot het uitsluiten van de toegang tot de club.  
Het bestuur hoeft hiervoor geen rekenschap af te leggen. 
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