
Royal Antwerp Tennis Club v.z.w. 
stamnummer 0002 

Aansluitingsvoorwaarden 2023 
Duur seizoen : begin april tot eind september  

in functie van de weersomstandigheden. 
 

 
 
I. Tarieven 2023 voor reeds aangesloten leden. 
 
 - Senior (M/ V)    betaling voor 15 maart 23……………  145 € 
   
 - Senior (M/ V)    …………………………..………………  160 € 
  
 - Nieuwe leden   …………………………….................... 100 €  
 
 - Juniors leden        t.e.m. 18 jaar - geb. In 2005 t.e.m.2010 60 €  
  
 - Mini Junior leden  t.e.m.12 jaar -  geb in 2011 t.e.m.2014  35 €  
  
 - Kids                      t.e.m. 8 jaar – geb in 2015 of later 25 € 
 
 - Gezin (minstens 2 inwonende kinderen) 400 €  (1) 
 
 - Combo Zomertennis + Jaarabo Padel 355 € 
 
 
II. Belangrijke opmerkingen bij verwijzingen hierboven. 
 

(1) Inwonende kinderen - het adres op de indentiteitskaart geldt als bewijs. 
 
 
III. Algemene modaliteiten. 
 
a. Juniors vanaf '05 t.e.m.'10 - Mini Junior vanaf '08 t.e.m.'10 als geboortejaar.  

Kids vanaf ‘11 als geboortejaar  
 

b. In het lidgeld zijn Tennis Vlaanderen-aansluiting en verzekering begrepen. 
 

c. Het lidgeld is ONDEELBAAR d.w.z. dat onder geen enkele voorwaarde, de bovenvermelde 
tarieven kunnen verminderd worden. 
Niet volledig gestort lidgeld heeft tot gevolg dat men geen recht heeft op een lid/ speelkaart. 
 

d. Artikel 9 van de Statuten bepaalt eveneens dat leden, die gedurende het seizoen wensen 
ontslag te nemen, geen recht hebben op terugbetaling van het gestorte lidgeld. 
 

e De lidgelden kunnen gestort op bankrekening BE76 2200 2031 7795 van Royal Antwerp 
Tennis Club v.z.w. bij de BNP Fortis of via de app van Tennis Vlaanderen. 

 
f De betaling van het lidgeld betekent dat het lid de Statuten en het Huishoudelijk Reglement 

aanvaardt te vinden op onze website www.ratc.be 
 

g De aansluiting van nieuwe leden is onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van 
Bestuur (het Comité)  van Royal Antwerp Tennis Club v.z.w.  

 
h In overeenstemming met de GDPR wetgeving aanvaard men bij aansluiting bij de club het  

gebruik van mailadres en gegevens voor intern gebruik en aansluiting Tennis Vlaanderen. 
 
I Terreinen dienen gereserveerd te worden via de app Tennis Vlaanderen of de website tennis 

Vlaanderen 
 
 

IV. De terreinen mogen niet betreden worden indien het volledige lidgeld niet vereffend is ! ! ! 
 

V. Verantwoordelijke Ledenadministratie 
 
Ledenadministratie: Frank De Lauwer                                                                   0476 27 66 04 
e-mail: info@ratc.be                                                        website: www.ratc.be 
   


