
Gebruik de tennisapp van All United om baan te reserveren (datum 15-4-22) 

Het reserveren van de banen gaat via de app van All United. Als de baan nog bezet is wacht je op de 

tijd dat je hebt gereserveerd. 

Tennissers die ook padellen betalen € 25 contributie meer. Doorgeven ledenadm@tvbeekhuizen.nl 

 De tennisbaan kan 48 uur voorafgaand aan eindtijd gereserveerd worden door tennislid. 

 De padelbaan kan 72 uur voorafgaand aan eindtijd gereserveerd worden door padellid. 

 Je kunt 2 reserveringen open hebben staan.  

 Je kunt per dag 1 reservering hebben. 

 Tennis: Je kunt 45 minuten reserveren voor een enkel en een uur voor een dubbel. 

 Padel; je kunt 45 minuten reserveren voor een enkel en 5 kwartier voor een dubbel; In de 

avond tussen 18.00 en 23.00 uur gelden vaste tijdsblokken van 5 kwartier (alleen dubbel). 

 Probeer zoveel mogelijk aansluitend te reserveren zodat er in drukke periodes geen gaten 

vallen die niet geboekt kunnen worden.  

 Het is mogelijk dat de tijd een kwartier of half uur verplaatst wordt indien nodig. 

 Het is niet toegestaan om 2 enkels achter elkaar te boeken en dan 1,5 uur te dubbelen.  

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? 

 Klik onderaan op Tennisbaan reserveringen 

 Druk op Nieuwe reservering 

 Selecteer of zoek de speler(s) waarmee je wilt spelen 

 Je kunt introducés toevoegen. Kies intro1, 2, 3 t/m 9 en pin aan de bar € 7,50 per introducé 

 Druk op bevestigen 

 Je kunt een baantype minimaliseren om het overzichtelijker te maken (pijltje er naast) 

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

 Met de + en - knop onderin jouw scherm kan je de reserveringstijd nog aanpassen 

 Wanneer gereed klik je op de grote knop bevestigen 

 Reserveren en betalen van een binnenbaan in de winterperiode gaat via meetandplay.nl 

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. 

De app biedt nog veel meer mogelijkheden: 

 NAW gegevens en pasfoto aanpassen en clubnieuws bekijken 

 Mijnknltb.toernooi.nl snel raadplegen 

 Toernooien inzien die we via toernooi.nl op Beekhuizen organiseren 

Problemen? 

Stuur een mail naar Marjan Begemann: m.begemann@tvbeekhuizen.nl 
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