2.

WORD LID VAN JE CLUB (WWW.TENNISVLAANDEREN.BE)
OPGELET: De beschrijving hieronder is weergegeven vanuit het standpunt van de speler/lid!



Indien de club tarieven heeft aangemaakt die op heden geldig zijn en de parameter “Tonen op website” staat op
“Ja”, dan verschijnen de 5 recentste op het clubdashboard.
Via “Toon alle tarieven, kortingen en toeslagen” krijg je het volledige overzicht van deze club te zien. Hierin staan
de tarieven die op dat moment “actief” zijn.



Ben je reeds lid van de club, dan krijg je op je spelersdasboard ook een blokje “Clubabonnementen” waar je je
aangemaakte abonnementen verder kan opvolgen (via ‘i’) of verlengen.



Klik op “Lid worden”.
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•

•

•

Was je reeds vooraf ingelogd, dan wordt onmiddellijk het scherm getoond met je persoonlijke gegevens (zie
onderaan deze pagina) reeds ingevuld. Deze kan je indien nodig nog aanpassen of aanvullen vooraleer je verder
gaat.
Ben je niet ingelogd én ben je reeds aangesloten bij Tennis Vlaanderen? Kies dan voor “Ja” in onderstaand
scherm en log eerst in voor je verder gaat.

Was je nog nooit lid van Tennis Vlaanderen? Kies dan voor “Nee” in bovenstaand scherm en geef je persoonlijke
gegevens in.
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In het volgende scherm kan je, indien gewenst, meerdere personen (bv. andere familieleden) toevoegen aan het
abonnement.
• Wil je geen extra personen aanduiden, ga dan direct naar “Volgende”.
• Je hebt de keuze om
o Bestaande leden van Tennis Vlaanderen op te zoeken en toe te voegen.
Toegevoegde personen worden rechts geplaatst onder aangeduide personen.

o

ofwel leden in te geven die nog geen lid zijn van Tennis Vlaanderen. Vul hun gegevens in.
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Op basis van jouw ingevulde gegevens doet het programma voor jou een voorstel.
• Er wordt daarbij gezocht naar het beste tarief: bv. een gezinsabonnement bestaat uit 3 personen. Als dit tarief
duurder is dan bijvoorbeeld het tarief van 1 volwassene + 2 jeugdleden, dan wordt dit laatste gekozen.
• Bij de berekening van kortingen en toeslagen worden deze telkens berekend op het totaal van de gewone
tarieven.
• Indien de tarieven niet uniek (bv. een overlap van de geboortedata) zijn voor 1 of meerdere leden binnen het
abonnement, zal er geen tarief kunnen bepaald worden. De aanvraag wordt wel verstuurd als je klikt op
“Bevestigen” en de club zal dan zelf nadien een tarief bepalen voor jou.



Daarna bevestig je je inschrijving.



Na bevestiging verschijnt je aanvraag op je spelersdashboard en kan je daar de status verder opvolgen. Indien
gewenst kan je het volledige abonnement via “i” bekijken en eventueel aanpassen of verwijderen.
Opgelet: het abonnement dient daarna nog verwerkt te worden door de club. Wijzigen of verwijderen van het
abonnement kan zolang de club het abonnement nog niet heeft verwerkt.



Na inschrijving, wijziging of verwijdering van een abonnement op de website, wordt een e-mail gestuurd naar alle
leden van dat abonnement ter bevestiging. Ook naar de club wordt een e-mail gestuurd.
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De link “Verlengen” wordt zichtbaar bij het abonnement op je spelersdashboard van zodra aan de volgende 3
voorwaarden is voldaan:

•
•
•

Het abonnement moet verwerkt zijn door de club.
De einddatum van alle tarieven toegekend aan die speler moet in het verleden liggen.
Er moet minstens 1 tarief aangemaakt zijn in de Elit-clubtoepassing waarvoor momenteel kan ingeschreven
worden.

Ter info: de controle hierop gebeurt op basis van de gegevens in de “Periode” in de Elit-clubtoepassing.


Via de knop “Bekijk alle abonnementen” op je spelersdashboard krijg je een overzicht te zien van al je huidige en
voorbije abonnementen.

Overzicht abonnementen:
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