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TERREINRESERVATIE: SALDO DELEN MET GEZINSLEDEN 
HANDLEIDING VOOR SPELERS 

Betaal jij op je club per reservatie via het saldosysteem van Tennis Vlaanderen? Ben je een ouder van een of meer kinderen 

die tennis en/of padel spelen en ook via het saldosysteem betalen per reservatie? Dan kan je bij je club een aanvraag 

indienen om je saldo te delen met je kinderen en/of je partner (als je club deze optie geactiveerd heeft).  

Na goedkeuring van je aanvraag door je club, zullen je kinderen/partner jouw saldo kunnen gebruiken om hun reservaties 

mee te betalen. Lees in deze handleiding hoe je een aanvraag indient om je saldo te delen.  

1.1. SALDO DELEN AANVRAGEN 

Let op: Je kan je saldo enkel delen met spelers van wie je het account beheert. Ben je nog geen beheerder van het 

account van je kinderen/partner? Bekijk dan eerst deze handleiding om profielbeheerder te worden. 

1.1.1 Saldo delen aanvragen via de app van Tennis Vlaanderen 

✓ Log in met je eigen lidnummer en wachtwoord. 

✓ Ga naar je profiel door rechtsboven op het profiel-icoon te klikken (initialen of profielfoto) -> klik vervolgens op 

‘Mijn clubs’ en kies je club. 

 

                 

 

✓ Open het tab ‘Mijn saldo’ -> klik door op de knop ‘Saldo delen’.  

Als je de knop ‘Saldo delen’ niet ziet staan, dan heeft je club deze optie niet geactiveerd.  

 

 

 

 

https://www.tennisvlaanderen.be/documents/12301/40480206/Handleiding+profielbeheer/f9d22e11-bb91-4319-9af7-c19d38913d27
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✓ Vervolgens zal volgend scherm openen. Je ziet hier alle accounts staan van de spelers van wie je het account 

beheert. Klik op ‘Delen’ naast de naam van de speler met wie je jouw saldo wenst te delen. De status zal veranderen 

naar ‘Aangevraagd’. Nu is het wachten op goedkeuring van de club. 

 

                         

Als je de speler met wie je jouw saldo wenst te delen niet ziet staan, dan ben je nog geen profielbeheerder van deze 
speler. Bekijk dan eerst deze handleiding om profielbeheerder te worden. Je kan enkel je saldo delen met spelers van wie 
je het account beheert.  

✓ Zodra de club je aanvraag heeft goedgekeurd, zal de status veranderen naar ‘Gedeeld’.  

 

  

 

✓ De speler met wie je het saldo deelt, zal nu jouw saldo gebruiken om reservaties mee te betalen. Dit is als volgt te 

zien in zijn/haar app. 

 

       

https://www.tennisvlaanderen.be/documents/12301/40480206/Handleiding+profielbeheer/f9d22e11-bb91-4319-9af7-c19d38913d27
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Extra info: 

 

✓ De speler die jouw saldo gebruikt, zal zijn eigen saldo niet meer kunnen gebruiken en zal geen saldo meer kunnen 

opladen. Als die speler nog saldo staan heeft, kan je de club contacteren om het saldo over te zetten.  

 

✓ De speler die jouw saldo gebruikt, kan dit op ieder moment stopzetten door op ‘Saldo verlaten’ te klikken.  

 

 

✓ De speler die zijn saldo deelt met iemand anders, kan dit op ieder moment stopzetten door op ‘Gedeeld’ te klikken.  

 

 



 
 

  Terreinreservatie: saldo delen met gezinsleden (uitleg voor spelers) 
Handleiding terreinreservatie: saldo delen met gezinsleden 

(voor spelers) 

4 / 6 

 

1.1.2 Saldo delen aanvragen via de website van Tennis Vlaanderen 

✓ Log in met je eigen lidnummer en wachtwoord en klik op ‘Terrein’ om naar het reservatiesysteem te gaan. 

 

 

 

✓ Kies je club en ga vervolgens naar het tab ‘Saldo’. 

 

 

 

✓ Klik vervolgens op de knop ‘Saldo delen’.  

Als je de knop ‘Saldo delen’ niet ziet staan, dan heeft je club deze optie niet geactiveerd. 

 

 

 

✓ Vervolgens zal volgend scherm openen. Je ziet hier alle accounts staan van de spelers van wie je het account 

beheert. Klik op ‘Delen’ naast de naam van de speler met wie je jouw saldo wenst te delen. De status zal veranderen 

naar ‘Aangevraagd’. Nu is het wachten op goedkeuring van de club. 
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Als je de speler met wie je jouw saldo wenst te delen niet ziet staan, dan ben je nog geen profielbeheerder van deze 
speler. Bekijk dan eerst deze handleiding om profielbeheerder te worden. Je kan enkel je saldo delen met spelers van wie 
je het account beheert.  

✓ Zodra de club je aanvraag heeft goedgekeurd, zal de status veranderen naar ‘Gedeeld’.  

 

 

 

 

 

✓ De speler met wie je het saldo deelt, zal nu jouw saldo gebruiken om reservaties mee te betalen. Dit is als volgt te 

zien als hij/zij inlogt op de website. 

 

 

 

Extra info: 

 

✓ De speler die jouw saldo gebruikt, zal zijn eigen saldo niet meer kunnen gebruiken en zal geen saldo meer kunnen 

opladen. Als die speler nog saldo staan heeft, kan je de club contacteren om het saldo over te zetten.  

 

✓ De speler die jouw saldo gebruikt, kan dit op ieder moment stopzetten door op ‘Saldo verlaten’ te klikken.  
 

 
 

https://www.tennisvlaanderen.be/documents/12301/40480206/Handleiding+profielbeheer/f9d22e11-bb91-4319-9af7-c19d38913d27
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✓ De speler die zijn saldo deelt met iemand anders, kan dit op ieder moment stopzetten door op het kruisje te klikken.  

 

 

 


