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Padelterreinen Zandhoven 
Gebruikersreglement 

Regels 

1. De toegang tot de terreinen is enkel toegestaan na reservatie en betaling van het 

padelterrein bij de dienst Sport & Jeugd / de zaalwachters of bij afwezigheid van 
deze medewerkers bij de cafetaria. 

2. Tarieven: 
 3 euro per uur (inwoner) en 4 euro per uur (niet-inwoner) met een min. van 

12 euro per uur/terrein en max. 16 euro per uur/terrein 

 1 euro huur padelracket 
 1 euro huur per padelbal (max. 3) 
 3 euro bij verlies van een gehuurde bal 

 6,5 euro voor de aankoop van 3 padelballen 
3. Tennisschoeisel of aangepast schoeisel is verplicht.  
4. Padel wordt gespeeld met een padelracket en padelballen (GEEN tennisballen). 

5. Tijdens het spelen moeten de deuren aan beide kanten van het terrein helemaal 
open gezet worden. 

6. Behalve de spelers is niemand toegelaten op de terreinen. 

7. Voor de reservatie van de padelterreinen gelden volgende regels: 
 Reservaties mogen maximaal 3 weken op voorhand aangevraagd worden 

(reservaties voor weekavonden vanaf 17u en weekenddagen vanaf 9u op het 

nummer 03/410.16.66). 
 Aantal toegelaten speelmomenten (ongeacht of de reservatie op jouw 

naam staat of niet) 
o Max. 2 speelmomenten op weekavonden (ma  vr van 17.30u tot 

22u) 
EN 

o Max. 2 speelmomenten in weekend, woensdagnamiddag en 
vakanties/feestdagen 

 Een nieuwe reservatie of speelmoment kan pas gemaakt worden nadat je in 

regel bent met het aantal toegelaten speelmomenten zoals hierboven 
vermeld. 

 Je kan extra speelmomenten inplannen op voorwaarde dat je deze extra 

speelmomenten overdag reserveert of door een last minute boeking (= op de 
dag zelf). 

 4 niet-inwoners kunnen enkel nog reserveren overdag op de weekdagen, 

behalve tijdens schoolvakanties. In het geval van gemengde groepen zal 
altijd een inwoner van Zandhoven de betaling regelen en zich aanmelden met 

identiteitskaart. 
 Een reservatie moet minimaal 24 uur op voorhand geannuleerd worden. 

Indien dit niet het geval is zal de speelbeurt toch betaald moeten worden. 

Enkel plotse neerslag kan hierop een uitzondering vormen. 
8. Misbruiken kunnen schorsing en een boete van 100 euro tot gevolg hebben. 
9. Kinderen jonger dan 8 jaar moeten vergezeld zijn van een volwassen persoon. 
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Reserveren 

Reserveren gebeurt bij de dienst Sport & Jeugd of bij de zaalwachters: 

 T: 03-410 16 65 (tijdens kantooruren) of 03-410 16 66 (avond + weekend) 
 E: sport@zandhoven.be (tijdens kantooruren) of hetveld@zandhoven.be (avond 

+ weekend) 

Reserveren bij de dienst Sport & Jeugd of de zaalwachters kan op deze momenten: 
 

Periode Weekdagen Weekend 
1 januari t/m 30 juni 9 tot 12 uur en 13 uur tot 

laatste reservatie 
Doorlopend van 9.30 uur 
tot laatste reservatie 

1 juli t/m 15 augustus 9 tot 12 uur 
Dinsdag- en 
donderdagavond van 17 

uur tot laatste reservatie 

Niet mogelijk 

16 augustus t/m 31 

december 

9 tot 12 uur en 13 uur tot 

laatste reservatie 

Doorlopend van 9.30 uur 

tot laatste reservatie 
 

 

Een reservatie plaatsen kan je dus op bovenstaande momenten maar uiteraard kan 
je elke dag spelen tussen 9u en 22u (uitgezonder sommige feetsdagen). 
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