Hoe maak ik
een boeking?

Reserveer je voor de eerste keer? Maak dan eerst een account aan.
Klik op ‘Registreer’, vul je gegevens in en klik nog eens op ‘registreer’.

Bij een volgende reservatie vul je je emailadres en paswoord in en klik je
op ‘Login’.
Je ziet onderstaand scherm, kies voor ‘tennis gravel’ of ‘tennis kunstgras’.

Vervolgens zie je wat er beschikbaar is. Kies een datum en een tijdstip en
klik op ‘reserveer’.

Klik nu op ‘voeg toe aan winkelwagen’.

Klik vervolgens op ‘bevestig order’.

Je hebt 15 minuten om de aankoop in orde te brengen, daarna vervalt de
reservatie. Je kunt kiezen om de beurt zo te betalen of om gebruik te
maken van je abonnement.
Je krijgt een bevestigingsmail in je mailbox met aankoopbewijs.
Hoe je een abonnement aankoopt, lees je hieronder.
Waar vind ik
info over
mijn
gemaakte
boekingen?

Als je ingelogd bent, zie je rechts bovenaan ‘mijn reserveringen’ staan.
Daar vind je jouw boekingen terug.

Hoe kan ik
mijn beurt
annuleren?

Je kunt je beurt niet zelf annuleren. Ben je verhinderd? Annuleer je
tennisbeurt dan telefonisch via het nummer 015 45 13 80. Wij annuleren
jouw tennisbeurt en je ontvangt een nieuwe beurt.

Kan
Ja, als het geregend heeft en de gravelvelden liggen er nat bij, kun je niet
Vrijbroekpark spelen op de gravelvelden. Door te spelen op een nat gravelveld beschadig

mijn
tennisbeurt
annuleren?

je de ondergrond. Onze stielmannen beoordelen het al of niet sluiten van
de gravelvelden met kunde. Als wij de gravelvelden sluiten, krijg je een
annulatiemail en een nieuwe tennisbeurt.

Hoe koop ik
Klik op ‘Shop’.
een
abonnement?

Kies ‘Bekijk alle abonnementen’

Hier staat alleen 10-beurtenkaart tennis. Klik op ‘Details en aankoop’.

Op de volgende pagina klik je op ‘voeg toe aan winkelwagen’.

Daarna kies je ‘bevestig order’.
Volg de betaalinstructies.
Je kunt bij de volgende reservatie je 10-beurtenkaart gebruiken.
Hoe koop ik
een ticket als
ik recht heb
op
verminderd
tarief?

Dit zijn de geldende tarieven:
 Basis: 8 euro
Verminderde tarieven:
 Scholen/sportdagen: 6 euro
 UIT-pas verminderd tarief: 2 euro
 Prova lid: 0 euro
 Student Thomas More: 0 euro
 paspoorthouder Riebedebie: 0 euro
Heb je recht op één van bovenstaande verminderde tarieven, maak dan
thuis eerst een account aan en meld je voor je tennisbeurt éénmalig aan
bij de balie zodat we het verminderde tarief aan jouw account kunnen
koppelen.

