
Planned Tennis is een modern en toegankelijk cloud based plannings- en communicatiemodel.

Speciaal ontwikkeld voor tennisscholen die willen innoveren en professionaliseren. Planned Tennis 

ondersteunt je bij de totale organisatie van trainingen: van inschrijven tot betalen.

Planning made surprisingly simple

Planned Tennis

Planned Magic
Works Beautifully

by Planned Magic



Groei en professionalisering 

“ Wij hebben veel tijd bespaard met het inplannen 

en communiceren van de planning. Ook hebben 

we via het model nieuwe verenigingen aan ons 

weten te binden doordat ook zij hechten aan  een 

professionele uitstraling naar de leden.  

Met Planned Tennis kunnen we groei en innovatie 

makkelijk realiseren! ”

• Heb je gedoe met verschillende excel lijsten of andere bestanden? 

• Wil je de hele bedrijfsvoering in 1 systeem organiseren?

•  Wil je deelnemers snel en makkelijk op de hoogte brengen als 

bijvoorbeeld een training niet doorgaat?

• Wil je een hogere bezettingsgraad van trainingen?

•	 Wil	je	groepen	snel	en	efficiënt	indelen,	zonder	hieraan	teveel	 

 tijd te besteden? 

• Wil je eenvoudiger kunnen groeien en professionaliseren?

• Ben je veel tijd kwijt met incasso of facturen opstellen?

Dan kies je voor meer opbrengst en werkplezier  
met Planned Tennis

Ten eerste omdat je er het hele proces van inschrijven, inplannen 

tot factureren mee regelt. Ten tweede omdat je met een druk op de 

knop communiceert met deelnemers en trainers. En tot slot omdat 

het helpt te groeien en professionaliseren.

Planned Tennis werkt eenvoudig



Inschrijven
•	 	Via	het	digitaal	inschrijfformulier	

van Planned Tennis. Deze is direct 
gekoppeld aan je website, publicaties 
zijn zo altijd actueel

•  Informatie over de inschrijving van  
 de klant komt direct op het planbord  
 van Planned Tennis terecht
•  Registratie is voor de klant eenmalig 

en eenvoudig
•  Bij terug keer wordt deze herkend en 

doorverwezen naar de persoonlijke 
pagina

 
Betalen
• Koppeling met Ideal betalingssyteem 
 Mollie en Omnikassa
•  Betaalmogelijkheid voor deelnemers 

via Ideal of automatische incasso 
(ook in termijnen)

•  Aanleveren van betaalgegevens in 
juiste format voor de bank

• Automatisch gegenereerd  
 SEPA bestand

Stuurinformatie
•  Duidelijk inzicht in bezettingsgraad 

van trainingen
•  Alle info op persoonlijke pagina van 

deelnemers
•  Overzicht van alle trainingen met 
specifieke	informatie.	Ook	op	je	
telefoon

• Urenoverzicht van alle trainers
•  Inzicht in bezetting van deelnemers 

en training

Communiceren
•  Automatisch mailen of sms-en 

naar deelnemers en trainers bij 
een bevestiging of wijziging van 
een training

• Uniforme maar persoonlijke   
 communicatie
• Communicatielogboek bij trainers  
   en deelnemers

Automatische
communicatie
met 1 druk op

de knop

Drag &
drop

op het
planbord

Indelen van groepen
• Op het visueel overzichtelijke planbord worden cursisten, 
   trainers en banen eenvoudig ingepland voor een   
 bijeenkomst
•  Bij het indelen zie je de leeftijd, niveau en beschikbaarheid 

van de deelnemers
• Altijd checks op beschikbaarheid van banen en trainers
• Middels ‘drag & drop’ eenvoudig verplaatsen of 
   toevoegen van deelnemers,  trainers en banen Optimale

hulp bij
indelen van

groepen



Planned Magic
Works Beautifully
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Diederichslaan 12, 3971 PC Driebergen, info@plannedmagic.nl, www.plannedtennis.nl

We willen graag met je bekijken hoe Planned Magic  

het planningsproces in jouw tennisschool kan verbeteren. 

Neem voor uitleg of een demo contact met ons op.


