
Gebruik de tennisapp van All United om de tennis- en padelbaan te reserveren 

In deze coronatijd gaat het reserveren van de banen via de app van All United. Je kunt op de app 

thuis al zien welke banen je kunt reserveren en op welke tijd. Je hoeft dus niet naar het afhangbord 

maar kunt veilig thuis de baan al reserveren. Je weet dan exact hoe laat je kunt spelen en zorgt dat je 

op die tijd bij de baan bent (eerst thuis naar de WC, handen wassen en bidon vullen). 

Halbaan reserveren en betalen.  

In de winterperiode (7 september t/m 28 maart) kun je ook een baan in de hal reserveren. Je betaalt 

dan 24 euro per uur bij de bar (bij voorkeur pinnen). 

Op deze manier kan veilig gestart worden met tennissen en padel. Voorwaarde is dat iedereen zich 

goed aan alle geldende coronaregels houdt. 

Opmerkingen 

 Je kunt een dag van te voren een baan reserveren 

 Je kunt 45 minuten reserveren voor een enkel en een uur voor een dubbel 

 Je kunt 1 reservering open hebben staan (je kunt niet iemand selecteren om mee te 

tennissen die al een reservering heeft staan). 

Installeren van de app  

1. Ga naar de Google Play Store (Android) of Apple App Store (iOS) en vind de app direct door deze 

links te volgen: Play Store / App Store. Lukt dit niet; zoek dan op ‘ClubApp Allunited’. 

2. Download en installeer de app (niet KNLTB ClubApp) maak een account aan met het mailadres dat 

in de ledenadministratie wordt gebruikt.  

Reserveren van de baan; hoe werkt het? 

 Druk op de 3 streepjes in de oranje balk naast overzicht.  

 Scroll naar beneden naar Tennisbaan reserveringen 

 Druk op het + teken 

 Selecteer een speler door op het + teken te drukken of onderaan direct een speler te 

selecteren.  

 Kies een tijdstip aansluitend aan een vorige tijd of laat een uur vrij. 

 Je kunt maximaal 1 reservering  open hebben staan. 

De app biedt nog veel meer mogelijkheden: 

 NAW gegevens en pasfoto aanpassen 

 Clubnieuws bekijken 

 Mijnknltb.toernooi.nl snel raadplegen 

 Toernooien inzien die we via toernooi.nl op Beekhuizen organiseren 

Leden met zelfde mailadres 

Als leden hetzelfde mailadres gebruiken, kun je onder hetzelfde e-mail adres met 1 wachtwoord 

inloggen. Na inloggen komt er onderin een wisselknop om van profiel te wisselen. Als je de app op 

een andere telefoon wilt installeren dan kun je aangeven dat je de app al eerder hebt gebruikt en 

dan kun je inloggen. 

Problemen? Mail naar m.begemann@tvbeekhuizen.nl 

https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.tizin.socie.tennis&hl=nl
https://apps.apple.com/nl/app/clubapp/id1136583337

