
 

 

 PRAKTISCHE INFO HUREN TENNIS/BEACHVOLLEY DE MISPELAER 

1. Reserveren 
Hoe?  
Reserveren is mogelijk online, zelfs op de dag zelf. Om te reserveren heb je een account nodig 
op Recreatex. Jouw account dient eerst door één van onze diensten goedgekeurd te worden 
(duurt 1 à 2 dagen). Is dat gebeurd, dan pas kan je overgaan tot een reservatie.  

Opgelet: 

➔ Wil je als sportclub/vereniging genieten van het voordeeltarief voor bv. jeugdwerking, 
dan moet je een ander account aanmaken dan wanneer je met jouw volwassen werking 
gaat sporten. Voeg dan in je gebruikersnaam ‘JEUGD’ toe.  

➔ Ben je jonger dan 18 jaar, dan moet je een account laten aanmaken door iemand die 
ouder is dan 18 jaar (bv. één van jouw ouders). Bij de opmerkingen worden de gegevens 
van de -18-jarige weergegeven.  

In de maanden juli en augustus neem je contact op met de cafetaria-uitbaters (10 – 18 uur bij 
Inge: 0487 94 95 30 / 18 – 24 uur bij Michel: 0468 33 80 66) zij staan dan in voor reservaties 
van tennis en beachvolley. 

Wanneer? 
Tennis is het hele jaar door mogelijk (niet wanneer de velden er te nat bij liggen) 

- Van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 22 uur* 
- Zaterdag en zondag van 8.30 tot 12.30 uur* 

Beachvolleybal is mogelijk vanaf maart t.e.m. oktober. 
- Van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 22 uur* 
- Zaterdag en zondag van 8.30 tot 12.30 uur*  

* Bovenstaande openingsuren kunnen wijzigen in juli en augustus.  

Tarieven (per terrein) 
- September tot juni (via reservaties sportcentra):  

o 3 EUR per uur 
inwoners van Sint-Niklaas, jonger dan 18 jaar. 

o 6 EUR per uur 
inwoners van Sint-Niklaas, ouder dan 18 jaar. 
personen van buiten Sint-Niklaas, jonger dan 18 jaar. 

o 12 EUR per uur 
personen van buiten Sint-Niklaas, ouder dan 18 jaar 

- Juli en augustus: 5 EUR per uur (via cafetaria). 

Bij reservatie kan je ook gebruik maken van een kleedkamer. Dat is evenwel niet mogelijk in de 
maanden juli en augustus én als de kleedkamers omwille van technische of organisatorische 
reden niet beschikbaar zijn. 

https://webshopsint-niklaas.recreatex.be/Bookings/Overview


 

 

Annuleren 
Annuleringsvoorwaarden zijn terug te vinden in de gebruiksovereenkomst. De gebruiker 
annuleert via de reservatieverantwoordelijke (reservaties.sportcentra@sint-niklaas.be). 
Annuleren in de maanden juli en augustus gebeurt via de cafetaria.  
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