Eindhoven, 15 november 2018
Beste begeleider,
Van harte gefeliciteerd met het behalen van de finale voor het NK biljarten 2018/2019 voor
teams met VG-spelers, die wordt gespeeld op 2 en 3 februari 2019 in Hotel Zuiderduin.
Aan het eind van deze brief vindt u de beschikbare arrangementen. Kies hieruit en vermeldt
het aantal personen. Uw reservering ontvangen wij graag vóór 15 december.
De factuur die u van ons ontvangt dient u uiterlijk 15 januari 2019 te betalen. Wij moeten de
rekening aan het hotel vooraf betalen.
De kamers per team bevinden zich naast elkaar. Alle teams verblijven in dezelfde vleugel,
waar zich ook de biljartzaal en de bowling bevinden. In de Bowlingzaal en een aangrenzende
zaal zullen we zaterdag de “Ontspan en ontmoetingsavond” houden.
Er wordt gewerkt met consumptiebonnen deze kosten € 2,30 per stuk. De bonnen zijn ook
geldig bij de broodjes/snackbar maar kunnen aan het einde van het weekend niet
teruggewisseld worden.
Het is verboden om zelf meegenomen consumpties te nuttigen in het hotel.
Nieuwe gemiddeldes(Moyennes)
Het aantal te maken caramboles is herzien na de voorwedstrijden in oktober.
Zie http://www.vg-biljarten.nl/Downloads/Spelers_bondsleden20181112.pdf
Biljartkleding
De organisatie stelt verplicht dat alle spelers in correcte biljartkleding verschijnen. Deze
bestaat uit: zwarte pantalon, overhemd (eventueel met gilet)/polo of trui, strik (niet verplicht),
zwarte schoenen en zwarte sokken. Spelers die niet in correcte kleding verschijnen kunnen
niet meedoen. Laat u het alstublieft niet zover komen. De organisatie kan, als bijzondere
omstandigheden daarom vragen, de kledingreglementen tijdelijk aanpassen.
Begeleiding
De organisatie eist dat er per club minimaal één begeleider meekomt.
Heeft u nog vragen of opmerkingen, neem dan contact met ons op.
Hartelijke groeten,
Namens de Commissie VG-Biljarten,
Petra Strijbos
(06 28 05 03 14)
Dick van Egmond
(06 21 55 64 28)

NK Arrangementen
NK arrangement A
- 2x overnachting
- 2x ontbijtbuffet in het restaurant
- 2x dinerbuffet in het restaurant
Eenpersoonskamer
Tweepersoonskamer
Driepersoonskamer

1 en 2 februari
2 en 3 februari
1 en 2 februari
€ 165,00 per persoon
€ 120,00 per persoon
€ 110,00 per persoon

NK arrangement B
- 2x overnachting
1 en 2 februari
- 2x ontbijtbuffet in het restaurant 2 en 3 februari
- 1x dinerbuffet in het restaurant
2 februari
Eenpersoonskamer
Tweepersoonskamer
Driepersoonskamer

€ 145,00 per persoon
€ 100,00 per persoon
€ 90,00 per persoon

NK arrangement C
- 1x overnachting
2 februari
- 1x ontbijtbuffet in het restaurant 3 februari
- 1x dinerbuffet in het restaurant
2 februari
Eenpersoonskamer
Tweepersoonskamer
Driepersoonskamer

€ 95,00 per persoon
€ 72,50 per persoon
€ 67,50 per persoon

Prijsstijging
De prijzen van Zuiderduin zijn flink gestegen. Daar komt bij dat ook de BTW voor 2019
omhoog gaat van 6 naar 9%. De 1-persoonskamer toeslag is ook gestegen.






Mocht u nog meer dagen vooraf of daarna willen geef dit ook aan ons door en dan gaan
we dit voor u regelen.
Als u speciale wensen heeft wat betreft kamers, dieet of andere zaken meld dit.
Wij kunnen tot 15 januari 2019 nog wijzigingen in onze reserveringen doorgeven aan
Hotel Zuiderduin. Daarna kunnen wij nog wel bijboeken, maar niet meer afzeggen.
Voor alle arrangementen geldt vrij gebruik van zwembad, sauna’s en fitness
Adres; Hotel Zuiderduin, Zeeweg 52, 1931 VL Egmond aan Zee
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