HANDLEIDING RESERVERINGSSYTEEM VOOR LEDEN
STAP 1: www.tc-oudenaarde.be  “TCO-terreinreservatie”  “TERREIN RESERVEREN”.

STAP 2: Vul uw VTV-nummer en paswoord in en klik op “inloggen”.

STAP 3: Kies uw club (TC Oudenaarde), uw terreingroep (Indoor of Outdoor) en de datum waarop u
wenst te reserveren.

STAP 4: Klik op het uur dat u wenst te reserveren. De vrije uren worden aangeduid in het groen.

STAP 5: Uw naam is automatisch ingevuld bij speler 1. Om te kunnen reserveren moet u ook de
naam van speler 2 opgeven. U voegt speler 2 toe door op + te klikken.

STAP 6: U tikt (een deel van) de naam van speler 2 in en zo krijgt u een lijst van spelers. Nu kunt u
de speler die u zocht selecteren door erop te klikken.

STAP 7: Vervolgens klikt u op opslaan om uw reservatie te voltooien. Indien de reservatie geslaagd
is, kunt u deze zien op de dagplanning.

STAP 8: Indien u reserveert via de TCO-pc, vergeet dan zeker niet uit te loggen. Dit doet u door
bovenaan rechts op uw naam te klikken en op “uitloggen” te klikken.

Reservaties wijzigen/verwijderen
Dit is mogelijk door uw reservatie aan te klikken in de dagplanning. Zo kan u uw reservatie wijzigen
en/of eventueel verwijderen.
Wie geen pc ter beschikking heeft, kan bij voorkeur reserveren via de TCO-pc aan de bar van
Recrean of telefonisch op 0471/89.70.16.
INDIEN PROBLEMEN MET:
 reserveren in bar Recrean  vraag hulp barpersoneel
 andere problemen ivm het reservatiessysteem  stefvanderhaeghen@msn.com
TCO-reservatiereglement
-

Maximum TWEE gelijktijdige reservaties voor dezelfde week
Slechts EEN reservatie op dezelfde dag
Voor een enkelreservatie moeten TWEE namen worden opgegeven
Voor een dubbelreservatie moeten VIER namen worden opgegeven
Duurtijd enkelreservatie = EEN uur
Duurtijd dubbelreservatie = maximaal TWEE uur
Iedere speler kan maximaal DRIE gasten uitnodigen per zomerseizoen
Spelers jonger dan 16 jaar kunnen niet reserveren na 20u
Nieuw aangesloten leden zullen, zolang hun Tennis Vlaanderen lidkaart nog niet beschikbaar is
in Recrean, alleen via een barman van Recrean kunnen reserveren. Tussen de overschrijving
van het lidgeld en de activering in het systeem, moet met een wachttijd van minimum 5 dagen
rekening gehouden worden.

