
 

TENNISBANEN RESERVEREN MET DE KNLTB CLUB APP. 

 

 

De richtlijnen KNLTB i.v.m. Corona voor verblijf en tennis spelen op ons park zijn van toepassing. 

Een uitgebreide handleiding hoe te reserveren vind je op onze website. 

Afspraken voor het reserveren (Afhangen), 

1. Één lid maakt de boeking (hoofboeker) en geeft ook de namen van de medespelers op. 
Reserveren is tot twee dagen vooruit mogelijk. 
Alle medespelers ontvangen een email met het baannummer en tijden ter bevestiging. 

2. De minimale speelduur is één uur voor enkel- en dubbelspel, de begintijd is elk half uur. 

3. Er is (nog) geen limiet op het aantal malen reserveren per lid omdat de drukte op ons park 
meevalt. 

4. Altijd eerst reserveren op lege banen indien beschikbaar (Gravel of Smashcourt.) 
Voorkeur voor een baansoort of baan is alleen mogelijk als er op dat tijdstip vrije banen 
beschikbaar zijn. 

5. Probeer zo veel mogelijk de reservering te spreiden, dus kies een lege baan en ga indien 
mogelijk niet aansluitend reserveren. 
Na de verstreken speeltijd kan er worden doorgespeeld tenzij je wordt afgeschreven. 
In de KNLTB-app kan je zien of de baan na jouw speeltijd is gereserveerd. 
Een kwartier na de verstreken speeltijd kan er opnieuw een baan worden gereserveerd. 

6. De banenplanner van ATC Kadoelen kan de planning wijzigen indien nodig om de 
baanbezetting te spreiden, alleen de baan kan worden gewijzigd niet de tijd. 
Bij een wijziging ontvangen de spelers een email met de wijziging. 

7. Als het niet mogelijk is om de KNLTB App te gebruiken stuur dan uiterlijk één dag van tevoren 
een email naar reserveren@atckadoelen.nl of een SMS naar 0629324434 met de volledige 
namen van de spelers met de gewenste tijd en baan. 
Alle spelers ontvangen een email als de reservering is gemaakt. 

8. Ter controle de speelpas afhangen op het afhangbord bij de kantine voor je de baan op gaat. 

 

Introducés, Het is mogelijk met een introducé te reserveren, het lid dat reserveert is 

verantwoordelijk voor de betaling van de introducékosten van € 7,50 en ontvangt hiervoor een 

betaalverzoek om de kosten te voldoen. 

Bij reserveren de naam en het e-mailadres invullen van de introducé hij/zij krijgt ook een mail ter 

bevestiging. 

Er kan maximaal 6 keer per jaar een introducé worden uitgenodigd. 
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BOOKING TENNISCOURTS WITH THE KNLTB CLUB APP. 

 

 

The KNLTB guidelines regarding Corona for accommodation and playing tennis at our park are 
applicable. 
A detailed guide on how to make a reservation can be found on our website. 

Rules for reservations,  

1. One member makes the booking (main booker) and also fill in the names of the other 
players. 
Booking is possible up to two days in advance. 
All players will receive an email with the course number and times for confirmation. 

2. The playing time is one hour for single and doubles, the starting time is every half a hour. 

3. There is no limit (yet) on the number of reservations per member because the crowds at our 
park are not too busy. 

4. Always book first on empty courts if available (Gravel or Smash court.) 
Preference for a type of course or lane is only possible if there are free courts available at 
that time. 

5. Try to spread the reservation as much as possible, so choose an empty course and if possible 
do not book consecutively. 
After the elapsed playing time you can continue playing unless you are written off. 
In the KNLTB app you can see if the court has been reserved after you’re playing time. 
A quarter of an hour after you’re playing time has elapsed, a court can be reserved again. 

6. The course planner of ATC Kadoelen can change the planning if necessary, to spread the 
court occupancy, only the court can be changed not the time. 
In case of a change the players will receive an email with the change. 

7. If it is not possible to use the KNLTB App send at least one day in advance an email to 
reserveren@atckadoelen.nl  or an SMS to 0629324434 with the full names of the players 
with the desired time and course. 
All players will receive an email when the reservation is made. 

8. For control purposes, hang your players card on the board at the canteen before you go on 
the course. 

Introductions, it is possible to make a reservation with a guest, the member who makes the 
reservation is responsible for the payment of the guest fee of € 7,50 and will receive a payment 
request to pay the costs. 

When making a reservation with the name and email address of the guest and he or she will be 
confirmed by email. 

A guest can be invited a maximum of 6 times a year. 
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