
Hoe inschrijven voor seizoen 2022 
 
Via een browser (via de app… zie verder) 
 

1. Volg volgende link 
https://www.tennisvlaanderen.be/lid-worden?clubId=2449 
 

2. U komt op onderstaand scherm van Tennis Vlaanderen, 

 
  

https://www.tennisvlaanderen.be/lid-worden?clubId=2449


3. Hebt u een lidnummer van Tennis Vlaanderen, klik op ‘INLOGGEN’ rechtsboven: 
(Anders: ga naar nummer 10) (paswoord vergeten: zie achteraan) 

 
4. Vul uw lidnummer en wachtwoord in en klik op inloggen 

 
  



5. Indien je meerdere spelers wenst in te schrijven, klik op Speler Toevoegen of klik op 
volgende  

 

 
6. Controleer de gegevens 

 
  



7. Klik op volgende 
In het finale scherm kunt u de inschrijving bevestigen. (vergeet het vinkje niet van de 
algemene voorwaarden aan te klikken) 

 
8. Klik op Abonnement aanvragen. 

Uw aanvraag is verstuurd. 

 
9. U ontvangt een mail ter bevestiging. 

Nadat we het abonnement door het secretariaat werd goedgekeurd, ontvangt u een 
mail met de betalingsgegevens. Pas nadat wij uw betaling hebben ontvangen bent u 
ingeschreven. U kan vanaf dat ogenblik op uw dashboard uw ziekenfondsattest 
downloaden. 
 

  



10. Indien u geen lidnummer heeft klikt u ‘nee’ en op volgde 

 
11. Vul de gevraagde gegevens in, alle velden zijn verplicht 

 
12. Klik op volgende en volg de aanwijzingen. 

Ga verder vanaf stap 5 hierboven. 
 

Als u problemen ondervindt bij de inschrijving kan u ons secretariaat contacteren om uw 
inschrijving af te ronden. (0486/843766 of info@tcdeschakel.be) 
 
  



 
Via de App van Tennis Vlaanderen: 

1. Start de app 
2. Ofwel ben je reeds ingelogd op tennis vlaanderen, ofwel kan je dat nu doen. 

Indien je nog geen lid bent, moet je je nu het tabblad “ik ben nog geen lid” 
aanklikken. Ga na deze procedure naar 3. 

 

 
3. Ga naar ‘Clubs’ 
4. Tik op ‘Abonnement aanvragen’  
 

 
  



5. Kies uw club. Normaal staat uw club reeds ingevuld. Anders kiest u die. (uiteraard niet de 
club in het voorbeeld, maar T.C. De Schakel) 

 

 
 
6. Selecteer een speler. Normaal staat jouw naam er reeds op. Je kan ook spelers 

toevoegen. 

 
7. Vul de gegevens van de speler aan voor zover die niet zijn ingevuld. 

 
 



8. Klaar met de selectie van de leden? Keer terug en selecteer tarieven. Het programma 
heeft de selectie gemaakt, maar je kan alsnog controleren. Eindig met abonnement 
opslaan. 
 

 
 
9. Keer terug naar de vorige pagina en kies voor betaling. Als u klaar bent kies dan 

abonnement aanvragen. 
 

 
 

10. Het secretariaat krijgt nu uw aanvraag binnen. U krijgt een bevestiging van de 
aanvraag en indien de aanvraag wordt goedgekeurd (wat normaal het geval is) krijgt 
u een rekening/factuur per mail doorgestuurd. 

11. U hoeft alleen nog te betalen binnen de gestelde termijn. 
 

12. Als u problemen ondervindt bij de inschrijving kan u ons secretariaat contacteren om 
uw inschrijving af te ronden. (0486/843766 of info@tcdeschakel.be) 

 
Paswoord vergeten? 
 
Log in bij Tennis Vlaanderen met je login (7 cijfers-kreeg u ooit toegestuurd via Tennis 
Vlaanderen-kan u ook opvragen op het secretariaat- 0486/843766 of info@tcdeschakel.be) 
en druk: paswoord vergeten. U ontvangt een nieuw paswoord via het mailadres dat u ooit 
hebt opgegeven. 
 
 

mailto:info@tcdeschakel.be

