
Divide payment (Players) 

Met de nieuwe divide payment feature kan iedereen zijn deeltje van de boeking betalen. Een korte 

guide hoe je dit kan doen. 

 

 

 

De speler die de boeking maakt klikt op divide 
payment en voegt spelers toe. 
 

• De overige spelers zullen hun deel van het court  

Betalen (hetzij met credits, bancontact, kredietkaart) 

• Leden moeten ook steeds bevestigen (€0) 

 

 

 

 

 

De openstaande bedragen kunnen 

betaald worden tot 2u na de match.  

Indien dit niet gebeurd moet degene 

die de boeking heeft gemaakt het 

openstaande bedrag betalen (degene 

die het plein heeft geboekt kan niet 

boeken tot dit is gebeurd). Het deel 

van het terrein kan ook cashless aan 

de bar worden betaald (vanaf het 

clubhouse terug open is). Let erbij op 

dat dit zeker gebeurd is ten laatste 2u 

na de match. 

 

Spelers die worden uitgenodigd kunnen het 

voorstel accepteren of weigeren. Bij  

acceptatie zal gevraagd worden om hun  

deel van het terrein te betalen.  

De uitnodiging zal zichtbaar zijn in hun  

profiel op playtomic. Ze krijgen hier ook  

een mail over of een pushnotificatie  

(indien dit zo is ingesteld in hun profiel). Dit 

moet gebeurd zijn voor de match. 



FAQ 

Wat als iemand niet betaald? 

Playtomic zal proberen om de openstaande betalingen (hetgeen nog niet is 

betaald 2u na de match) te vorderen van degene die het veld heeft geboekt 

(via credits of kredietkaart). Indien dit niet lukt zal het account geblokkeerd 

worden tot de openstaande betalingen zijn vereffend.  

Kan ik na de match nog wijzigingen doorbrengen aan de spelers die meedoen 

aan de match? 

Tot 2u na de match kunnen er wijzigingen gebeuren aan de spelers die 

meedoen aan de match. 

Wat is de cancellation policy van Ter Eiken? 

• Meer dan 24u voor de start van de reservatie kan je als speler zelf je 

veldje annuleren via Playtomic. Wanneer je annuleert krijg je de betaalde 

som terug zoals je deze betaalde, hetzij via Bancontact, Kredietkaart of 

credits. 

• Minder dan 24u voor de start van de reservatie kan je enkel telefonisch 

annuleren, dit enkel tijdens de openingsuren van het clubhuis. Wanneer 

je annuleert krijg je de helft van de betaalde som terug in credits.  

• Indien een speler niet komt opdagen zonder het veld te annuleren zal de 

betaalde som niet kunnen worden teruggevorderd. Uitdovende leden die 

niet komen opdagen kunnen tijdelijk geschorst worden. 

 

Indien er door weersomstandigheden niet outdoor kan gespeeld worden zal de 

boeking wel volledig terugbetaald worden (ook al is er minder dan 24u op 

voorhand gecancelled). 

Kan ik telefonisch nog reserveren?  

Nee, boekingen moeten online of in de club gemaakt worden en betaald 

worden(uitzondering indien iemand al credits heeft aangekocht). 

Kan ik als niet-lid een terrein boeken? 

Ja, er kan ook gewoon een court éénmalig geboekt worden na het aanmaken 

van een account op playtomic. 

Voor nog meer info kan je ook steeds terecht op www.tereiken.be 


