
VAST-ABONNEMENT 

Wat ? 

Eén persoon (de vast-abonnementhouder) koopt of neemt een optie voor één of meerdere 

vaste uren (vast abonnement) voor een periode van 26 weken of voor het resterende aantal 

weken (prijs inclusief verlichting en verwarming). Op een vast abonnement kunnen maximaal 

4 personen ingeschreven worden. Deze bijkomende personen worden de mede-

abonnementhouder(s) genoemd. De personen gekoppeld aan een vast abonnement genieten 

een speciaal tarief bij het reserveren van bijkomende losse uren.  

Wie kan een vast abonnement aankopen? 

1. Leden van de Gemeentelijke Tennisclub Gavere (voordeeltarief) 

2. Niet leden met een actief  TV nummer 

3. Niet leden zonder actief  TV nummer* 

* Wenst u een TV nummer aan te vragen?  Meer info in de rubriek lid worden. 

Hoe aanvragen ? 

Een vast abonnement kan aangekocht worden door de link te volgen naar 

TennisVlaanderen. Gelieve ook de namen van de medeabonnementhouders te vermelden bij 

uw aanvraag. Na goedkeuring van het abonnement ontvangt u een mail met de gegevens van 

uw abonnement en een overschrijvingsformulier. Alle betalingen kunnen voldaan worden 

door overschrijving op rekeningnummer BE62 0013 0387 0461 op naam van de 

Gemeentelijke Tennisclub Gavere vzw, met een passende vermelding  Bij meerdere 

aanvragen voor een zelfde uur wordt het principe "first come, first served" toegepast. 

Vorig seizoen een vast abonnement ? 

Wie vorig jaar een vast abonnement had en dit bevestigd heeft, wordt opgenomen in het 

vasturenschema.  

Kan ik als vast abonnementhouder of medevastabonnementhouder buiten mijn 

vast uur nog spelen ? 

Ja, via de aankoop van een winterabonnement of een waardekaart kan u tegen een voordelig 

tarief met andere vast of winterabonnementhouders /niet-abonnementhouders spelen. 

Raadpleeg de combinatietarieven ! 

Tip ! 

Raadpleeg steeds het vasturenschema vooraleer een vast abonnement aan te vragen! Na 

toekenning wordt uw aanvraag opgenomen in het vasturenschema.  

Speciale promoties : 

1. Er is een promotie voor de 60 plussers: “u krijgt 25% korting op uw vast abonnement 

tijdens de DAL 2 uren!” Indien u recht heeft op deze promotie, gelieve dit op het 

inschrijvingsformulier te vermelden in het veld opmerkingen. 

Toegang tot de hal: 

Wie abonnementhouder of medeabonnementhouder is heeft toegang tot Tennishal Sportdreef 

Gavere via een badge of een toegangscode. 

 

http://www.gtcgavere.be/tennishal/waardekaart/waardekaart.htm
http://www.gtcgavere.be/tennishal/vastabonnement/urenschemahal2012.pdf
http://www.gtcgavere.be/tennishal/vastabonnement/urenschemahal2012.pdf

