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TENNISHAL SPORTDREEF GAVERE 
  
 

Seizoen 2020-2021: maandag 5 oktober 2020 tot zondag 4 april 2021 

 
 

 

Gemeentelijke Tennisclub Gavere vzw 

OUTDOOR & INDOOR TENNIS  -  CLUBHUIS ' t SPORTDREEFKE 

 Sportdreef 5, 9890 Gavere, www.gtcgavere.be, info@gtcgavere.be 
 
 

                

 

 
De dagen worden stelselmatig terug wat korter! 
Dit wil ook zeggen dat het 12 e winterseizoen van 
Tennishal Sportdreef Gavere dichterbij komt.  
Traditioneel start het winterseizoen na het 8 ste 
Breydel dubbel herfsttornooi op maandag 5 
oktober 2020 en eindigt op zondag 4  maart 2021. 
De verschillende tariefformules verder in de folder 
geven u zicht op de onveranderde prijzen. 
 
Het bestuur van GTC Gavere. 
 
 
 

                                       Tennishal Sportdreef Gavere 
 

 
 

TENNISHAL SPORTDREEF GAVERE  
 

2 terreinen ondergrond kunstgras. 
Keuze uit :                                                         
vast abonnement, winterabonnement of 
waardekaart. 

 

Kleedkamers en douches steeds toegankelijk. 
Reservatie-  en bewakingssysteem. 

’t Sportdreefke (clubhuis) iedere dag open. 
Speciale tarieven voor 60+. 

 

In alle tariefformules is verwarming en verlichting inbegrepen! 

26 weken tennisplezier ! 
 
 

Tariefformules seizoen 2020-2021 
 

http://www.gtcgavere.be/
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Tariefformule 1: Vast abonnement 
 

Als vast abonnementhouder koopt u  op naam één of meerdere vaste uren aan gedurende 26 weken. Gelieve bij de 
aanvraag ook de mede abonnementhouder(s) (maximum 4, inclusief uzelf) te vermelden. Vaste- en 
medeabonnementhouders  genieten een gunsttarief bij het reserveren van bijkomende losse uren via een waardekaart.   
 

Toekenning vaste uren: Wie tijdens het seizoen 2018-2019 een vast abonnement had, krijgt als eerste de kans om zijn 
vast uur te verlengen. Na bekendmaking  van de vrijgekomen uren geldt “first come, first  served.“  
 
 

  Per uur  

 

WEEK  Zomerlid GTC Niet lid GTC  

van 9u tot 13u DAL1 € 345 € 370  

van 13u tot 17u DAL2 € 300 € 325  

van 17u tot 22u PIEK € 375 € 400  

van 22u tot 23u30 DAL1 € 345 € 370  

WEEKEND     

van 9u tot 17u PIEK € 375 € 400  

van 17u tot 23u30 DAL1 € 345 € 370  
 
 

Voor onze 60 plussers: “25% korting op uw vast abonnement tijdens DAL 2 uren” 
 

Tariefformule 2: Winterabonnement 
 

Een winterabonnementhouder kan spelen tijdens ALLE vrije uren! Via het reservatiesysteem kan u max. 14 dagen en 
min. 1 dag vooraf, 1 uur reserveren. De tijd tussen 2 reservaties bedraagt minimum 12 uur. Met een 
winterabonnement kan u spelen met andere winterabonnementhouders, en/of met waardekaarthouders. Wie een 
winterabonnement aankoopt, moet in het bezit zijn van een actief TV nummer,  omdat u enkel via het TV 
reservatiesysteem kan reserveren. Opgelet : een winterabonnement kan niet aangewend worden voor het geven of 
nemen van tennislessen. 
 

 Per persoon 

Zomerlid GTC  € 165 

Geen zomerlid GTC € 190 

Afbouw v.d. + 60 korting, spelen in afwijkende 
tijdzone, uur/terrein 

2,5 % (max. 25%) 
 

Voor onze 60 plussers: “Eindeseizoen korting van 25 % voor spelen in DAL 2 uren” 
 

Tariefformule 3: Waardekaart 
 

U kiest niet voor een vast abonnement of een winterabonnement en wenst occasioneel te spelen op de                    
vrije uren! U wenst als vast abonnementhouder/medeabonnementhouder bijkomende uren te spelen!                                           
Dit kan via de aankoop van een waardekaart. Indien u als vast- of medeabonnementhouder minimum een 1/4 uur 
betaalt in het vast abonnement kan u genieten van het voordeeltarief. Om gebruik te kunnen maken van een 
waardekaart moet u in het bezit zijn van een actief TV nummer omdat u enkel via het TV reservatiesysteem kan 
reserveren. De resterende kaartwaarde wordt overgedragen naar het  volgende seizoen. 
 

Via www.gtcgavere.be /tennishal/gebruik/vraag abonnement aan kan u 1 of meerdere waardekaarten aankopen met de 
waarde van 45 €  
 
 

Vast-,  medeabonnementhouder Zonder abonnement 

5 € u/pers. (max. 10 € u/terrein) 
17 € u/terrein 

15 € u/terrein (naast gereserveerd terrein) 

Combinatietarieven: zie www.gtcgavere.be > Tennishal>combinatietarieven 
 
 
 

In alle tariefformules is verwarming en licht inbegrepen! 
 

http://www.gtcgavere.be/
http://www.gtcgavere.be/
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Tennishal Sportdreef Gavere, Terrein 4. 

Winterseizoen 2020-2021 
 

Het winterseizoen 2019-2020 duurt 26 weken. Het 
start op maandag 5 OKTOBER 2020 en eindigt op 
zondag 4 APRIL 2021. 
 

 

 

Verzekering 
 

Wie een actief TV nummer heeft bij GTC of een andere club, is verzekerd tijdens het winterseizoen. Heeft u 
geen TV nummer en wenst u een TV nummer aan te vragen? Stuur een mail naar  info@gtcgavere.be 

 
 

Aanvragen 
 

Aanvragen van een vast abonnement, een winterabonnement 
of een waardekaart kan enkel via www.gtcgavere.be. Uw 
inschrijving voor een vast abonnement, een 
winterabonnement of een waardekaart is pas definitief na 
ontvangst van de betaling op rekening nummer 001-3038704-
61 (BE62 0013 0387 0461) op naam van de Gemeentelijke 
Tennisclub Gavere vzw met vermelding abonnementformule, 
dag en uur.  

 
 

 
Tennishal Sportdreef Gavere, Terrein 3. 

 

Controle en veiligheid  
 

Het reservatie- en het bewakingssysteem samen met doorlopende beeldregistratie in en rond de tennishal 
moeten ervoor zorgen dat misbruik geregistreerd en vermeden wordt.  
Tennissen in de hal = ALTIJD EERST REGISTEREN in het reservatiesysteem ! 
 

 

Bij vaststelling van overtreding zal streng worden ingegrepen ! 
 
 

Contact 
 

Bezoek onze website www.gtcgavere.be en klik in het menu door naar CONTACT of stuur een mail naar 
info@gtcgavere.be 

 

mailto:info@gtcgavere.be
http://www.gtcgavere.be/
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