
 
 

HOE LOG IK IN? 
 

• www.cleydaelgolfcentrum.be    
of via de gratis app van de VVG – download via google play of the app store.   

 
• Aan de rechterzijde vindt u: I-pass login; hierop klikken. 

  
 

• In het volgend veld kan u uw federatienummer ingeven + paswoord  
(= I-pass code), enter of klik op login.  

   
 
• Dan ziet u de verschillende tabbladen: 

 
 

• Op de homepagina vindt u de contactgegevens van onze club. U kan er ook uw persoonlijke 
gegevens aanpassen door te klikken op het potloodje bij uw clubs en personalia.  

 
• Bij mijn info kan u terugvinden of u ingeschreven bent in één van onze wedstrijden, of u een 

tee-reservatie hebt, ….  
 

• Raadplegen van uw handicaphistoriek: 
Klik op ‘HCP’. U zal een historiek krijgen die u, indien gewenst, ook kan afdrukken.  

 
• Klik op tabblad ‘kalender’ en selecteer de wedstrijd waaraan u wenst deel te nemen. Kies een 

indicatief tijdstip en klik op ‘inschrijving bevestigen’. De computer zal uw inschrijving 
bevestigen. Als uw e-mail adres correct is ingegeven ontvangt u 2 à 3 dagen voor de te spelen 
wedstrijd een e-mail met uw starttijd en medespelers. Na de wedstrijd kunnen de 
resultatenlijsten geconsulteerd worden door op het icoontje ‘rangschikkingslijst’ te klikken.  
Uw inschrijving voor een wedstrijd annuleren: de wedstrijden waarvoor u zich heeft 
ingeschreven verschijnen op het scherm ‘Mijn info’. Klik op het icoontje met de pijl om u uit te 
schrijven. Als de startlijst reeds is aangemaakt kan u enkel nog annuleren via het 
sportsecretariaat, bij voorkeur via mail (golfcentrum@cleydael.be). Dit om misverstanden uit te 
sluiten. Uw betaling blijft echter verschuldigd tenzij u een geldig bewijs van afwezigheid kan 
voorleggen (bv. Doktersattest, overlijden,…). 

 
 
 

http://www.cleydaelgolfcentrum.be/


 

 
• Via het tabblad ‘reservaties’ kan u via tee-reservaties zien welke starttijden nog beschikbaar 

zijn en u kan via deze weg ook een starttijd reserveren. De gereserveerde starttijden 
verschijnen ook weer in ‘mijn info’. Hier kan u uw gereserveerde starttijden nog annuleren tot 
48 uur voor de geplande starttijd, nadien weer enkel via het sportsecretariaat. 
Indien de baan gesloten is omwille van weersomstandigheden, kan uw betaalde starttijd 
verplaatst worden naar een later tijdstip. 
 

• Via ‘Pro-reservatie’ boekt u een les bij één van onze pro’s. De gereserveerde lessen verschijnen 
ook weer in ‘mijn info’. Hier kan u uw gereserveerde lessen nog annuleren tot 48 uur voor de 
geplande lestijd, nadien enkel via uw pro.  
 

!! NIEUW ONLINE BETALINGEN:  
 

• Indien u greenfee of wedstrijdfee dient te betalen, zal de online module u 
eerst een berekening geven van de gevraagde betaling.  

 
 

• Uw betaling kan u afronden via online banking. U wordt onmiddellijk 
doorverwezen naar de betaalpagina en ontvangt een bevestiging van uw 
betaling. Aansluitend wordt u terug doorgestuurd naar i-golf om verdere 
reservaties maken.  

 
 
 

Mocht u nog vragen hebben of moeilijkheden ondervinden bij het inloggen dan kan u contact 
opnemen met het sportsecretariaat via golfcentrum@cleydael.be.  
 
 
 

mailto:golfcentrum@cleydael.be

