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Groendomeinen regio Mechelen 
Vrijbroekpark 

 

Tennisreglement 
 
1. RESERVATIE. 
 
- Velden worden online gereserveerd en betaald via www.vrijbroekpark.be, bij de rubriek ‘sport en 

spel’. 
- De betaling gebeurt per beurt of via een 10-beurtenkaart. Bij een 10-beurtenkaart gaat er bij elke 

reservatie één beurt af. 
-  Als je niet betaalt, is je reservatie niet in orde. 
-  Er kan maximaal 2 weken op voorhand gereserveerd worden.   
-   Je kunt niet zelf online annuleren. Ben je verhinderd, stuur dan een mail naar 

vrijbroekpark@provincieantwerpen.be 
-   Niet geannuleerde reservaties worden niet terugbetaald. 
- Bij regen mogen de 3 gravelterreinen niet gebruikt worden. Na regen moet de ondergrond 

van de gravelterreinen voldoende opgedroogd zijn. Controle gebeurt door medewerkers of 
domeinwachters van het Vrijbroekpark. 

-  Bij regenweer annuleert Vrijbroekpark de boeking en krijg je je beurt terug op je abonnement 
of als tegoed op je online account. 

-   Regent het binnen de eerste 20 minuten van je tennisbeurt, dan annuleren wij de boeking en 
krijg je je tennisbeurt terug. 

-   Bij vriesweer en winterse neerslag mogen de gravel- en kunstgrasterreinen niet gebruikt 
worden.  

- Prova-leden kunnen 1 uur per week gratis spelen na reservatie en na aanmelding met hun 
persoonlijke Prova-kaart.   

- De velden worden van uur tot uur verhuurd en mogen slechts betreden worden na betaling.  
 
 
2. ALGEMENE RICHTLIJNEN.   
 
- Er mag enkel gespeeld worden met schoeisel met vlakke zool dit om de gravelterreinen niet 

te beschadigen.   
- De spelers zijn verplicht na iedere speelbeurt de oppervlakte van de graveltennisbanen met 

het sleepnet gelijk te vegen.   
- Het is niet toegelaten zich met honden of fietsen op de terreinen te begeven.   
-  Maximum 4 personen mogen zich gelijktijdig als speler op de tennisbaan bevinden. 
- Bij afwezigheid van het Provinciepersoneel (medewerkers of domeinwachters) mag er niet 

getennist worden.   
 
 
3. TARIEVEN. 
 
- Prijs per uur: € 8 
- 10 beurtenkaart: € 70 

 
 
Beurtenkaarten zijn onbeperkt geldig. 
 
Inbreuken kunnen vastgesteld en gesanctioneerd worden door de domeinwachters. 
 

http://www.vrijbroekpark.be/
mailto:vrijbroekpark@provincieantwerpen.be
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Iedere speler verklaart zich akkoord met de inhoud van dit reglement.  Wij rekenen op de 
sportiviteit, de zelfdiscipline en fairplay van iedereen om de reservaties en de speelperiodes vlot 
te laten verlopen.  
 
 
 
31 oktober 2022 


