
ONLINE BETALEN VIA DE WEBSITE:

Heb jij de app nog niet geïnstalleerd? Download dan snel de Tennis Vlaanderen app. Met deze app brengen we tennis 
en padel nog dichterbij.

Al 110.000 tennis- en padelspelers hebben de app gedownloaden en gebruiken de app op hun terrein te 
reserveren, op de hoogte te blijven van (club-) nieuws en events, in te schrijven voor een tornooi of resultaten te vol-
gen.

Zowel leden als niet-leden kunnen de app gratis downloaden in de app store van google en app store van Apple. 
Leden krijgen toegang via hun lidnummer of emailadres en wachtwoord (cfr. de website van Tennis Vlaanderen). Wie 
nog geen lid is, dient zich te registreren als niet-lid en krijgt beperkte toegang tot de app.

Toch kan je ook online betalen zonder de app. Hiervoor surf je naar de website van tennis Vlaanderen:
https://www.tennisvlaanderen.be/

STAP 1:
Ga naar www.tennisvlaanderen.be 
Klik op ‘inloggen’ rechts bovenaan.

STAP 2:
Vul je lidnummer of email in met het 
bijhorende wachtwoord om in te loggen.



STAP 3:
Eens je bent ingelogd zie je uw eigen
gegevens staan.  
Klik nu op ‘club’. (bovenaan rechts)

STAP 4:
Vul bij clubnummer ‘5063’ in en druk op 
enter.

STAP 5:
Klik op ‘TC Beukenhof’.



STAP 6:
Scroll wat naar onder tot je tarieven ziet 
staan. Klik nu op ‘abonnement aanvragen’.

STAP 7:
Normaal staat automatisch uw eigen naam al 
klaar. Wil je iemand anders lid maken, kan je 
op het potloodje naast uw naam klikken om 
van persoon te wisselen (indien nodig).

Klik op ‘volgende’.

STAP 8:
De tarief staat al automatisch aangevinkt. 
Tarieven verschillen afhankelijk van de 
periode dat je een lidmaatschap aanvraagt 
en afhankelijk van je eigen leeftijd.

Klik op ‘volgende’



STAP 9:
Scroll naar onder bij ‘betaalwijze’ en klik 
online betaling aan.

STAP 10:
Klik op ‘bevestigen en betalen’.

STAP 11:
Het volgende scherm komt te voorschijn.
Klik hier op ‘Bancontact’.



STAP 12:
Kies hoe je wilt betalen: je kan de QR-code 
scannen met je telefoon of via de gegevens 
van je bankkaart de betaling voltooien.

Na betaling zal je een email met de 
bevestiging ontvangen.


