
 

KTC Den Brandt Huisregels Tennis (aanvulling huishoudelijk reglement)  

 
KTC Den Brandt beschikt over 9 buitenvelden zonder licht en wil zijn leden een optimale bezetting 
aanbieden. Er wordt gezocht naar een balans tussen vrij spelen door de leden, de tennisschool BTA 
en activiteiten zoals clubavonden, interclub en toernooien. De velden voor de tennisschool en de 
interclub staan op voorhand in het systeem, zodat leden de drukte kunnen anticiperen.  
Wij verzoeken u de onderstaande regels te volgen :  
 

1. Reserveer altijd via www.tennisvlaanderen of via de App.  

Via onze website kan je vlot navigeren naar deze site 

 

Je kan 24h op voorhand reserveren:  slechts 1 reservatie is mogelijk tijdens deze 24h. 

Voorbeeld: je wenst op vrijdag 19h te reserveren: dit kan vanaf donderdag 20h.  Dit op voorwaarde 
dat jij en je medespelers geen andere reservatie hebben binnen dezelfde 24h.  Van zodra een 
lopende reservatie ten einde is, kan je opnieuw reserveren. 

2. De personen op het reservatiescherm komen altijd overeen met de personen op het veld.  

3. Indien je verhinderd bent, annuleer tijdig zodat het veld terug vrij komt.  

4. Enkel spelen met clubleden : een lid mag 3x per jaar een gast uitnodigen 

Een lid kan 3x reserveren via het reservatie systeem met een gastspeler die in het systeem van 
Tennis Vlaanderen zit. Dit kan door een email naar Den.brandt@Telenet.be met vermelding 
aanvraag gastspeler en 30 Euro op voorhand over te schrijven op de rekening van de club. Je kan 
hiermee dan 3 keer een gastspeler in het reservatie systeem uitnodigen. 

5. Bij aanhoudende droogte : het veld sproeien voor het spelen, tenzij het niet is toegelaten.  

6. Na het spelen het veld tijdig vegen met het sleepnet.  

7. Enkel spelen met tennisschoenen en tenniskledij (geen voetbal/basket shirts, tanktops,...).  

8. Het proper houden van veld, clubhuis en toiletten, eventuele beschadiging melden.  

9. Hoffelijkheid : niet roepen, schelden of racistische of discriminerende taal gebruiken.  

10. Het is verboden eigen drank of eten te consumeren (buiten dorstlesser tijdens spel).  
Het bestuur heeft het recht om leden te controleren op het naleven van de regels en het opleggen 

van sancties na overleg zoals schorsing of uitsluiting van de club. Het volledige huisreglement van de 

club kan worden nagelezen op de website www.denbrandt.be onder Clubinfo. 


