
ONLINE BETALEN VIA DE APP:

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.

STAP 1:
Open de app en ga naar ‘clubs’
rechts onderaan in de app.

STAP 2:
Je ziet bovenstaand scherm 
en klik op ‘nieuw abonnement 
aanvragen’.

STAP 3:
Klik op ‘selecteer club’ en zoek 
naar T.C. Beukenhof (5063)



STAP 4:
Klik op ‘selecteer speler(s)’ en 
zie dat hier uw naam staat. 
Vaak zal dit automatisch zijn als 
je bent ingelogd op de app.

STAP 7:
Klik hier de tarief aan die 
tevoorschijn komt. Dit zal auto-
matisch verschijnen afhankelijk 
van de periode en uw eigen 
leeftijd.

STAP 5:
Klik op ‘selecteer tarieven’.

STAP 8:
Klik op ‘opslaan’.

STAP 6:
Klik op ‘tarief toevoegen’.

STAP 9:
Klik op ‘betaling’.



STAP 10:
Klik op ‘selectee’ bij 
betaalmethode.

STAP 13:
Op het nieuwe scherm klik je op 
‘bancontact’.

STAP 11:
Scroll en klik op ‘online 
betaling’.

STAP 14:
Kies hier of je via de app of 
via uw kaart wenst te betalen. 
Dit is dezelfde werkwijze als je 
andere online betalingen wilt 
uitvoeren.

STAP 15:
Je betaling is verwerkt. Hiervan 
zul je ook dadelijk een mail ter 
bevestiging ontvangen.

STAP 12:
Bevestig door te klikken op 
‘abonnement aanvragen’.


