
Instructie bardienst 

 

Bezoekers Peakz Padel  

Spelers zijn allemaal nieuw op ons park en moeten nog wennen. Sommige komen zich 

melden in het clubhuis VEGO. Of de bar medewerker loopt 

bezoeker(s) Peakz tegemoet of ze weten inmiddels zelf al de weg. 

Het is fijn als de spelers warm worden ontvangen op ons park en 

na het spelen wat komen drinken. Het is dan ook goed om 

bezoekers hierop te attenderen.  

Rackets en ballen zijn te huur via de container kiosk van Peakz (bij 

tennisbaan 3). In de container staat een uitgifte apparaat voor 

rackets en ballen (zie foto). Sleutel van de kiosk zit aan de grote 

sleutelbos onder de bar. De kiosk moet ’s ochtends worden 

geopend en ’s avonds worden afgesloten. 

Aanbieding voor bezoekers Padel aan clubhuis TV VEGO 

Bezoekers die koffie of thee komen nuttigen krijgen een 2e kopje koffie of thee gratis. Dit 

aanbod geldt ook voor VEGO bezoekers/spelers. Gratis 2e kopje koffie/thee boek je weg in 

de kassa onder button “2e koffie gratis” 

Reserveringen inzien/controleren via Ipad 

Toegangscode iPad: 000000 

Planning banen Peakz -> snelkoppeling op iPad 

 

Baanhuur Peakz – Externen betaling via de PeakzPadel app 

DALUREN €17,50  Ma t/m Vr 8.00-16.30 

PIEKUREN € 26,00  Na 16.30 en gehele weekend  

Reserveren via Peakz Padel app of website (account aanmaken en vervolgens reserveren) 

Dit kunnen wij niet voor klanten doen. 

 

 



 

Rackets en ballen – Externen betaling via de PeakzPadel app 

Rackets te huur en ballen te koop via de container kiosk van Peakz (bij tennisbaan 3) 

Kosten huur racket € 5,- (+ € 50,- borg krijg je direct teruggestort bij terugbrengen) 

Ballen, koop je voor € 7,50 

Baanhuur Peakz – VEGOleden 

Omdat jij lid bent van TV VEGO kun je van extra voordeel profiteren  

Vanaf oktober-   Standaard 15% korting baan huur (op eigen deel) 

Verder volgen er nog 2 events waar TV VEGO - leden zich gratis voor kunnen inschrijven, 

zoals Jack’s Hustle en/of Old Jack’s. Hierover volgt later meer informatie. 

Wil je gebruikmaken vam de Peakz korting, registreer je dan bij Peakz als VEGOlid  

1. Maak een account aan via Peakz Padel (website of app)  
                (heb je al een account ga door naar stap 3) 

2. Vul je gegevens in en je Peakz Padel account is aangemaakt 

3. Ga dan naar https://www.peakzpadel.nl/vego registreer je voornaam en achternaam   

én je Peakz Padel nummer deze vind je terug bij Mijn Profiel  

4. Je bent geregistreerd en je kunt genieten van de TV VEGO korting  

Verlichting- afstandsbediening 

Verlichting is te bedienen via afstandsbediening, handleiding achter de bar. De 

afstandsbediening heeft geen groot bereik en werkt het beste vanaf tennisbaan 2. 

 

 

 

 

Heb je nog vragen of kom je er niet uit? 

Neem contact op met: 

Peter Bosch (TV VEGO) 06-51298464 

of 

Hans Roman (Peakz Padel) 06-10609099 

 

https://www.peakzpadel.nl/vego

