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Intern Reglement Padel 
1. Inleiding 

Dit intern reglement is van toepassing op alle gebruikers van de padelterreinen van de K. Excelsior 

Tennis Club.   Iedere gebruiker van de padelterreinen wordt geacht de infrastructuur met het 

nodige respect en als een "goede huisvader" te behandelen. 

2. Visie 
De Koninklijke Excelsior Tennisclub (KETC) werd opgericht in 1915 en is één van de oudste clubs van 

het land.  Het begon allemaal met slechts 1 tennisterrein en groeide in de jaren uit tot een club met 

8 buiten-tennisterreinen, 4 binnen-tennisterreinen en 6 padelterreinen. De organisatie van KETC 

wordt waargenomen door het bestuur.  De doelstelling van de club is om degelijke sportfaciliteiten 

ter beschikking te stellen voor ieder lid of huurder, zodat deze met plezier hun 

favoriete sporten kunnen beoefenen, hierin kunnen groeien en de nodige voldoening uit halen, en 

dit alles in een vriendschappelijke, familiale, respectvolle en sportieve sfeer.  

3. Contactinformatie 
• Postadres : K. Excelsior TC, Oude Kuringerbaan 125, 3500 Hasselt 

• Website KETC : www.excelsiortc.be  

• Padel contact : padel@excelsiortc.be  

4. Gebruik van de padelterreinen 
KETC beschikt over 6 padelterreinen met een kunstgras speeloppervlak. Alle terreinen beschikken 

over LED-verlichting voor het spelen tijdens de avonduren. Er kan enkel gebruik gemaakt worden van 

een padelterrein na het plaatsen van een reservering (zie ook 4.4). 

4.1. Beschikbaarheid 
De 6 padelterreinen van KETC zijn in principe tijdens het hele jaar beschikbaar. De openingsuren 

zijn dagelijks doorlopend van 8u30 tot 24u00.  

Opgelet: competities en evenementen georganiseerd door de club, zoals interclub, tornooien 

en lessen, hebben steeds voorrang op individuele reservaties. 

4.2. Mogelijke speelformules en tarieven 
Je kan ofwel een padellidmaatschap nemen voor een heel jaar, ofwel een terrein huren.  Meer 

info hierover vind je op de website van de club (https://www.excelsiortc.be/tarieven-

padel.html). 

Opgelet:  

• een lidmaatschap van de padelterreinen houdt GEEN gratis gebruik van de binnentennis-

terreinen of de buitentennisterreinen in. Hiervoor dient extra huur betaald te worden. 

Dit wordt verrekend als men reserveert. 

• Als je geen lidmaatschap hebt bij een club van Tennis Vlaanderen dan ben je niet 

verzekerd voor sportongevallen. 

• Er zijn beperkingen inzake terreingebruik voor de verschillende spelersgroepen (leden, 

gastspelers en losse verhuur. Meer details hierover vind je op de website 

(https://www.excelsiortc.be/terrein-reserveren.html). 

 

http://www.excelsiortc.be/
https://www.excelsiortc.be/tarieven-padel.html
https://www.excelsiortc.be/tarieven-padel.html
https://www.excelsiortc.be/terrein-reserveren.html
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4.3. Padelabonnement 
De inschrijving voor een abonnement gebeurt via de website van Tennis Vlaanderen:  

• Je bent nog geen lid van Tennis Vlaanderen:  

o Klik op https://www.tennisvlaanderen.be/clubdashboard?clubId=2293  

o Klik onderaan op de lijst van de tarieven op “Lid worden” en volg de richtlijnen. 

• Je bent reeds lid bij Tennis Vlaanderen: 

o Klik op https://www.tennisvlaanderen.be/home  

o Log in met je account 

o Klik op “verlengen” bij je laatste padelabonnement 

Eens je een padelabonnement hebt aangevraagd ontvang je een email van Tennis Vlaanderen 

waar je aanvraag bevestigd wordt. In een tweede mail ontvang je de betalingsgegevens en –

procedure.  Opgelet: deze email komt nogal eens in de spamfolder terecht.  

Zo gauw de club je overschrijving ontvangen en verwerkt heeft (dit kan enkele dagen duren) ben 

je officieel padellid van KETC en van Tennis Vlaanderen. Je lidmaatschap is jaarlijks geldig tot 30 

november. Je kan dan een terrein reserveren, padel spelen, interclub en officiële tornooien 

spelen, deelnemen aan clubactiviteiten en je bent vanaf dat moment verzekerd tijdens je 

padelactiviteiten. 

4.4. Gebruik van het padelterrein 
Als je gebruikt wilt maken van een padelterrein, dan dien je onderstaande richtlijnen op te 

volgen: 

• Een reservatie via de site of app van Tennis Vlaanderen is verplicht voor elke speelbeurt: 

o Je mag enkel gebruik maken van een padelterrein NA het plaatsen van een 

reservatie zoals beschreven op de website van de club 

(https://www.excelsiortc.be/terrein-reserveren.html).  

o Leden: 

▪ Het is het verplicht om de juiste spelers te hebben aangeduid in het 

reservatiesysteem. Spelen met “onbekende spelers” of fictieve 

(gast)accounts is niet toegestaan. 

▪ Je kan als lid tegen betaling gastspelers uitnodigen, ook te reserveren 

onder hun naam. Gastspelers die nergens een lidmaatschap hebben 

dienen dus eerst een niet-lid account aan te maken bij Tennis Vlaanderen. 

▪ Het is verplicht om op voorhand te betalen voor gastspelers, zoniet wordt 

het dubbele tarief aangerekend. 

o Niet-leden: 

▪ Het is verplicht om op voorhand te reserveren en te betalen voor de huur 

van het terrein, zoniet wordt het dubbele tarief aangerekend. 

• Speelduur: 

o Als je een terrein gehuurd hebt of met een gastspeler speelt, dan is het niet 

toegelaten om langer te spelen dan de geplaatst reservatie. Zie ook vorige 

punt. 

• Muziek: 

o Er mag van 10u tot 22u muziek afgespeeld worden, echter zonder andere 

terreinen of de buren te storen. Vóór 10u of ná 22u mag er géén muziek 

afgespeeld worden. 

• Algemeen: 

o Er zijn geen dieren op het terrein toegelaten. 

o Het is niet toegelaten om te voetballen op het terrein. 

https://www.tennisvlaanderen.be/clubdashboard?clubId=2293
https://www.tennisvlaanderen.be/home
https://www.excelsiortc.be/terrein-reserveren.html
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o Laat stoelen en banken op een ordelijke manier achter. De zwarte banken aan 

ieder padelterrein mogen niet verplaatst worden. Er mogen ook geen stoelen 

van het terras meegenomen worden naar de terreinen. 

• Kledij:  

o Je dient tenniskledij te dragen. 

o Spelen in badkledij of met ontbloot bovenlijf is verboden. 

• Sportschoenen: 

o Je mag de padelterreinen enkel betreden met sportschoeisel dat geschikt is 

voor het spelen op kunstgras.  

o Gewone schoenen, loopschoenen of schoeisel met erg ruwe zolen kunnen 

schade aan het terrein veroorzaken en zijn dus ten strengste verboden. 

• Regen of vorst: 

o Als het terrein erg nat is door regen (plassen) of bevroren is, dan is het 

verboden om het terrein te betreden.  

o Als je reeds aangevangen bent met spelen en het begint te regenen, dan dien 

je je speelbeurt te onderbreken als het terrein te nat/glad wordt. Verder spelen 

kan gevaarlijk zijn. 

• Verlichting: 

o Als het te donker wordt, dan kan je aan het schakelpaneel zelf de verlichting 

aanschakelen (op de schakelkast op de hoek van terrein 4).  

o Als je met verlichting gespeeld hebt en er komt niemand na jou spelen, dan ben 

je verplicht om zelf de verlichting terug uit te schakelen. 

• Voedsel & drank: 

o Je mag geen voedsel of drank gebruiken op het terrein. 

o Breng lege glazen flesjes en glazen terug naar de bar na het beëindigen van je 

speelbeurt.  

• Afval: 

o Laat geen afval achter. Gooi al je afval in de aanwezige vuilnisbakken.  

• Schade: 

o Je mag op geen enkele manier schade aanbrengen aan de infrastructuur (het 

terrein, de omheining, het glas, het net, de zitbank, de netpaal of aan gehuurde 

racket, etc.). Indien er schade wordt aangericht dan kunnen er sancties worden 

opgelegd (zie paragraaf 7) en kan de schade op de speler verhaald worden. 

• Defect: 

o Als er een defect is of optreedt op het gereserveerde terrein (net stuk, de 

omheining los, netpaal beschadigd, etc. ) dan dien je indien nodig je speelbeurt 

te onderbreken, én het defect te melden aan de padelverantwoordelijke (zie 

paragraaf 3). 

4.5. Speelsaldo 
Je kan via de website/app van Tennis Vlaanderen een gekozen kredietsaldo opladen mits een 

online betaling. Met dit kredietsaldo kan je de huurkosten van gastspelers betalen bij het 

maken van een reservering. Zie hiervoor ook https://www.excelsiortc.be/tarieven-padel.html . 

5. Gebruik van andere clubfaciliteiten 
Indien je een lidmaatschap hebt of als je een terrein gehuurd hebt, dan mag je ook gebruik maken 

van bepaalde andere faciliteiten van de club. Bij het huren van een terrein per uur geldt dit enkel 

aansluitend vóór en ná de reservatie.  

https://www.excelsiortc.be/tarieven-padel.html
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5.1. Kleedkamers 
• Je mag gebruik maken van de kleedkamers en de douches.  

• Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer. Dit is op eigen risico. 

• Laat de kleedkamer en douches op een ordelijke manier achter. 

• Gooi afval in de voorziene afvalbakken. 

5.2. Toiletten 
• Laat de toiletten proper achter. 

• Was je handen na toiletgebruik. 

• Meldt eventueel aan de bar als er een probleem is (geen wc-papier of handdoekjes meer 

een defect, ..). 

5.3. Parking 
• Je kan gratis parkeren op de parking van de club gedurende je bezoek aan de club. 

• Parkeer je voertuig netjes binnen de voorziene vakken van de parkeerplaats. 

• Parkeer je fiets op de daarvoor voorziene parking. Bevestig je fiets aan de fietsbeugels. 

Er is ook camerabewaking voorzien. Je mag je fiets niet aan de terreinen parkeren. 

5.4. Buiten- en binnen-tennisterreinen 
• Een padellidmaatschap bij KETC of het huren van een padelterrein geeft GÉÉN recht op 

het gratis gebruik van de buiten- of binnen-tennisterreinen. Hiervoor moet er extra 

betaald worden. 

6. Lessen volgen/geven 

6.1. Lessen volgen 
Als je graag padellessen wilt volgen, dan kan je best een kijkje nemen op de website van de 

Young Tennisschool. 

6.2. Lessen geven 
Het is enkel toegestaan om betalende lessen te geven of te volgen op de terreinen van KETC 

wanneer die georganiseerd worden door de Young Tennisschool van KETC.  Andere lessen geven 

of volgen is niet toegelaten. 

7. Groepsactiviteiten 
Indien je een groepsactiviteit wilt organiseren, dan dien je dit minstens 4 weken op voorhand aan te 

vragen via het padelcontact (zie paragraaf 3). 

8. Ongewenst gedrag 
Het is elke speler verboden om enige handeling te stellen van seksueel, fysiek of psychisch 

grensoverschrijdend gedrag t.o.v. anderen, zoals maar niet beperkt tot bedreigingen, intimidatie, 

belediging en ongewenst seksueel gedrag.  Ook elk ongepast gedrag die schade veroorzaakt aan de 

infrastructuur is verboden (op het net, op de netpaal of tegen de padelkooi slaan, racket wegwerpen, 

etc.). 

9. Overtredingen en Sancties  
Als er overtredingen worden gemaakt op dit intern reglement, of als er schade wordt veroorzaakt 

aan de infrastructuur van de club, dan kan het Bestuur beslissen om een sanctie op te leggen. Dit kan 

variëren van een mondelinge terechtwijzing, het betalen van de veroorzaakte schade en andere 

kosten, het beperken van de speelrechten, tot het uitsluiten van de toegang tot de club. 

https://www.excelsiortc.be/brochure-tennisschool-winter-2019.html

