Hoe boek ik een squashterrein?
1.

Eerst zich registreren (indien nog niet gekend binnen TV)
U moet zich eerst registreren bij TennisVlaanderen. Na de registratie krijgt u een login bij
TennisVlaanderen.
https://www.tennisvlaanderen.be/registratie

2.

Reserveren
Na registratie krijgt u toegang via uw account bij Tennis Vlaanderen.
Via de app of website van TennisVlaanderen krijgt u toegang tot onze squashterreinen.

https://www.tennisvlaanderen.be/zoek-een-terrein
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Bij gemeente/club, dien je onze club in te geven: Happy Waregem Tennis & Padel, vervolgens op
zoeken drukken.
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U komt op de volgende pagina terecht:

Bij terreingroep duidt je de correcte sport aan: squash
Bij dagplanning voor, kan je de gewenste datum aanduiden om te komen squashen.
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Om een terrein te reserveren op het gewenste uur/dag, druk je op de vrije blok, die u wenst te
reserveren.
Na het bevestigen van uw terrein, gaat u automatisch door naar het betaalplatform van mollie of kan
u betalen via het saldo, dat op uw account staat.

3.

Online betalen via Mollie (losse verhuur)

De terreinen worden zelf online gereserveerd.
Op het einde van de reservatie wordt je omgeleid naar het betaalsysteem Mollie.
Via de bankapp of bankkaart wordt het terrein afgerekend.
4.

Saldo opladen

Wie vaak komt spelen, kan een groter bedrag of saldo opladen op zijn account.
Hierdoor speelt men voordeliger, dan bij een losse beurt.
Naargelang het bedrag dat men oplaadt (€65 of €130), krijgt men meer extra speelsaldo toegekend.
•
•

€65 opladen (100 euro krijgen) = aan 6,5 euro/beurt spelen
€130 opladen (220 euro krijgen) = aan 5,9 euro/beurt spelen

5.

Annulatie (tot 12u op voorhand)

Indien men belet is, kan men zelf het terrein online annuleren.
De annulatie dient wel tijdig gedaan te worden. Na annulatie krijgt men het betaalde bedrag
teruggestort op de bankrekening. Bij saldo komt het bedrag gewoon terug op uw account.
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