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AUGUSTIJNENPARK
TENNIS CLUB YPER
TENNIS EN PADEL

TENNIS ABONNEMENTEN

NIET-LEDEN TENNIS: Eerste keer komen spelen = 10 € per persoon. Tweede keer komen spelen + alle daa-
ropvolgende keren = 15 € per persoon. Niet-leden mogen niet onaangekondigd komen spelen. Reserveren 
moet gebeuren via yannickostyn@hotmail.com.

AANGEPASTE FORMULES: Latere instap, terugkeren uit blessure, korte speelperiode, .... Stuur een mailtje 
naar yannickostyn@hotmail.com en vraag naar een voor u aangepast abonnement met prijsverrekening.

NIEUWSBRIEF: www.tcyper.be “Schrijf u in voor onze nieuwsbrief”

INTERNE REGLEMENTEN: Wie komt tennissen of padellen erkent kennis te hebben genomen van  
de interne reglementen: www.tcyper.be + www.y-padel.be.

COMBI JAARTICKET TENNIS + PADEL  
520 € onbeperkt spelen en reserveren van 15/10 tot 15/10 (495 € vóór 15/10)

OVERIGE TARIEVEN TENNIS       
-- vast uur winter op dinsdag + 325 € meerprijs bovenop lidgeld (+ 300€ vóór 15/10) (alle spelers 
op het terrein moeten volticket zijn)

-- tweede ticket winter + 180 € meerprijs bovenop lidgeld (+ 155 € vóór 15/10) (speler moet 
volticket zijn + ticket mag niet doorgegeven worden)

TENNIS CLUB YPER 
WWW.AUGUSTIJNENPARK.COM

WINTER  
ABONNEMENT 

VAN 15/10 TOT 15/4

ZOMER  
ABONNEMENT 

VAN 15/4 TOT 15/10

JAAR  
ABONNEMENT 

VAN 15/10 TOT 15/10

VOLTICKET onbeperkt 
spelen en reserveren

€ 270  
(€ 245 vóór 15/10)

€ 205 
(€ 180 voor 15/4)

€ 375  
(€ 350 vóór 15/10)

DAGTICKET spelen tot 
18u30, laatste  
reservatie om 17u30

€ 220  
(€ 195 vóór 15/10) 

€ 160  
(€ 135 vóór 15/4)

300 euro 
(275 euro vóór 15/10)

25 EURO KORTING VOOR WIE OP TIJD BETAALT!*

STORTING OP TENNIS-REKENINGNUMMER VAN VZW TCY: BE51 0013 6331 2162  
MEDEDELING: NAAM EN VOORNAAM + FORMULE

Na storting mailtje sturen naar santens@telenet.be met vermelding van naam, voornaam, adres, 
geboortedatum en gsm/tel voor activatie van uw login zodat u gemakkelijk terreinen kan reserv-
eren. Het systeem kan u downloaden via onze website en dan kan gereserveerd worden zowel op 
de club als van thuis uit alsook via smartphone. Een handleiding over het reserveringssysteem en 
het aanmelden kan u tevens vinden op onze website.

WINTER-, ZOMER- EN JAARABONNEMENTEN

* Enkel van toepassingen op de abonnementen

Onze formules voor 
wie lid wil worden:



WINTER  
ABONNEMENT 

VAN 15/10 TOT 15/4

ZOMER  
ABONNEMENT 

VAN 15/4 TOT 15/10

JAAR  
ABONNEMENT 

VAN 15/10 TOT 15/10

VOLTICKET onbeperkt 
spelen en reserveren

€ 175  
(€ 150 vóór 15/10)

€ 175 
(€ 150 voor 15/4)

€ 275  
(€ 250 vóór 15/10)

 t.e.m 25j: 220 euro 
(195 euro vóór 15/10)

NIET-LEDEN PADEL:  
-- daluren (weekdagen vóór 16u30) 32 € per veld 
-- piekuren (weekdagen na 16u30 + weekends + feestdagen) 40 € per veld

Niet-leden mogen niet onaangekondigd komen spelen.  
Reserveren moet gebeuren via padel@ymind.be of via 0472 94 31 56.

AANGEPASTE FORMULES: Latere instap, terugkeren uit blessure, korte speelperiode, .... Stuur een mailtje 
naar padel@ymind.be en vraag naar een voor u aangepast abonnement met prijsverrekening..

NIEUWSBRIEF: www.tcyper.be “Schrijf u in voor onze nieuwsbrief”

INTERNE REGLEMENTEN: Wie komt padellen of tennissen erkent kennis te hebben genomen  
van de interne reglementen: www.y-padel.be + www.tcyper.be.

COMBI JAARTICKET TENNIS + PADEL  
520 € onbeperkt spelen en reserveren van 15/10 tot 15/10 (495 € vóór 15/10)

OVERIGE TARIEVEN PADEL       
-- 25-beurtenkaart (1 jaar geldig) (pas op: je bent geen lid) 200 € 
-- 15-beurtenkaart (1 jaar geldig) (pas op: je bent geen lid) 130 €

STORTING OP PADEL-REKENINGNUMMER VAN VZW TCY: BE56 0019 3278 2388  
MEDEDELING: NAAM EN VOORNAAM + FORMULE 
Na storting mailtje sturen naar padel@y-mind.be met vermelding van naam, voornaam, adres, 
geboortedatum en gsm/tel voor activatie van uw login zodat u gemakkelijk terreinen kan  
reserveren.

AUGUSTIJNENPARK
TENNIS CLUB YPER
TENNIS EN PADEL

Y-PADEL ABONNEMENTEN

25 EURO KORTING VOOR WIE OP TIJD BETAALT!*

WINTER-, ZOMER- EN JAARABONNEMENTEN

TENNIS CLUB YPER 
WWW.AUGUSTIJNENPARK.COM

Onze formules voor 
wie lid wil worden:

* Enkel van toepassingen op de abonnementen


