
RESERVEREN BAAN VANUIT DE CLUBAPP
Open de ClubApp en kies de optie Spelen onderin het scherm en dan > Baan reserveren (1).
Allereerst zie je een overzicht van alle banen en reserveringen. Als er een rondje staat met een streep, betekent dit dat de baan niet gereserveerd kan worden. Het plusje betekent dat je op die tijd een 
reservering kan maken. 
Zodra je hier op klikt, kom je in de volgende pagina (2) waar je alle informatie kan invullen. Door op ‘speler toevoegen’ te klikken, kan je in de ledenlijst zoeken naar een speler of kan je kiezen uit één van 
jouw tennismaatjes. Ook kun je hier de standaard begintijd aanpassen (3) Tijd, datum en medespelers. Alles OK ? Klik op ‘Reserveren’ om te bevestigen (4). Vervolgens heb je de baan afgehangen (5).



RESERVEREN BAAN VANUIT www.tcvalburg.nl
Ga naar www.tcvalburg.nl en kies rechtsboven voor ‘Mijn Club’.  Vul je bondsnummer in en je wachtwoord en klik op inloggen (1). 
Ben je ingelogd, kies dan voor ‘Baan afhangen’, kies de spelers waarmee je wilt spelen (2), kies ‘Volgende’  en  in het volgende scherm het gewenste tijdsblok en starttijd (3), en bevestig de reservering (4). 
In het overzicht onder ‘Baan afhangen’ zie je vervolgens je reservering terug, hier kun je hem ook wijzigen of annuleren (5)

http://www.tcvalburg.nl/


NOG GEEN WACHTWOORD OF WACHTWOORD VERGETEN ?
Heb je nog geen wachtwoord of ben je je wachtwoord vergeten, klik op www.tcvalburg.nl dan op ‘Mijn Club’ en vervolgens wachtwoord vergeten, vul  je bondsnummer in (staat op je pasje) en kies op 
‘Reset wachtwoord’. Er wordt een mail naar het bij de club bekende e-mail adres verzonden waarmee je een nieuw wachtwoord kunt instellen. 

BEVESTIGEN RESERVERING OP HET AFHANGBORD
Voordat je start met spelen dien je de reservering voor de starttijd te bevestigen op het afhangbord in de serviceruimte. Klik hiervoor op Start (1), vervolgens op Bevestig of wijzig reservering (2), haal 
vervolgens je KNLTB pas door de kaartlezer aan de rechterkant (3) en bevestig je reservering.

http://www.tcvalburg.nl/

