Snooker en Pool
CENTRUM
Het centrum beschikt over maar liefst 5 snookertafels en 7 pooltafels. Ook is er een rookruimte aanwezig. Het
snookercentrum beschikt over een zeer gezellige bar binnen Dekker Zoetermeer, waar heerlijk geborreld kan
worden. Er is ook een mogelijkheid tot snookerinstructies door ons snookerpersoneel.

OPENINGSTIJDEN
Het centrum is te bereiken via de party ingang. Om te spelen bij Dekker Snooker Zoetermeer geldt een
minimum leeftijd van 18 jaar of onder begeleiding. Houders van een Last Minute lidmaatschap kunnen ook
van de snooker gebruik maken als de bowling geopend is.
Openingstijden:
Maandag
Gesloten
Dinsdag t/m donderdag
18.30 – 23.00 uur
Vrijdag & zaterdag
18.30 – 01.00 uur
Zondag
15.00 – 23.00 uur

LAST MINUTE CLUB
De LM Club geeft leden alleen korting buiten de openingstijden van het snookercentrum. De korting geldt
voor maximaal één speelperiode van uw sport per dag.

HUURPRIJZEN TAFELS
PERIODE: 1 JANUARI 2017 T/M 31 DECEMBER 2017
Dagen
Maandag t/m Donderdag
Vrijdag en Zaterdag
Zondag
Last Minute Regeling*

Van
18.30
18.30
15.00

Tot
23.00 uur
01.00 uur
23.00 uur

Snooker per uur
€ 10,50
€ 12,00
€ 12.00
€ 7,50

Pool per uur
€ 10,50
€ 12.00
€ 12.00
€ 7,50

* Uitsluitend voor Last Minute Club leden, indien het snookercentrum gesloten is en de bowling geopend.

Adres: Scheglaan 12, 2718 KZ Zoetermeer

www.dekkerzoetermeer.nl

SNOOKERVERENIGING DEKKER ZOETERMEER
Binnen Dekker Zoetermeer bevindt zich een vereniging van enthousiaste snookerspelers. Zij spelen elke
dinsdag avond een interne competitie. U kunt lid worden van de snookervereniging. Dit biedt de volgende
voordelen:




Vrij snookeren op binnenloop (minimaal 1 uur per speelmoment), wordt u niet ‘afgehangen’ kunt u
doorspelen.
Deelname aan de clubcompetitie, mits de beschikbaarheid dit toe laat.
Vanuit Dekker Sport ontvangt u een gratis pas op naam, waarmee u korting krijgt op alle sportfaciliteiten
binnen Dekker.

De competitie spelen we met behulp van handicap. Dit maakt het mogelijk om spannende competitie te
krijgen. We spelen geen regionale competitie, maar een interne competitie met alle enthousiaste
verenigingsleden. De wedstrijdleider zal het speelschema toesturen per e-mail waarop u kunt zien hoe laat
en tegen wie u moet spelen.
Het lidmaatschap van de Snooker Club Zoetermeer kost € 180,- per jaar (vastgesteld per 1 september 2017).
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een seizoensjaar welke loopt van 1 september tot en met 31
augustus van het volgende jaar. Men kan op elk willekeurig moment lid worden; de contributie wordt dan
naar rato berekend over de nog niet vervallen maanden.
Een inschrijfformulier treft u aan onze beide recepties of in het snookercentrum. Na inschrijving ontvangt u
van de vereniging nadere informatie evenals een factuur voor de contributie.

Aanmeldingsformulier
Debnr:
Initialen/Naam:

 Man

Roepnaam:

Geboren:

Adres:

Telefoon:

Postcode/Plaats:

E-mail:

Datum:

Handtekening:



 Vrouw



Tel: 079 - 368 42 42 E-mail: sport@dekkerzoetermeer.nl

