
NBB District Delft 
 
 

Regeling dupliceerfaciliteit 
 
 
 
Het NBB district Delft stelt 16 koffers met gedupliceerde spellen ter beschikking aan zijn 
leden. Deze koffers kunt u huren. 
 
 

 
De dupliceerservice is er voor: 

1. een wedstrijd georganiseerd door een bij de NBB 
aangesloten vereniging in het district Delft of voor een 
wedstrijd die goedkeuring heeft van het NBB district Delft. 

2. b.v. een Ruitenboer wedstrijd, een Paasdrive, een 
bijzondere wedstrijd of toernooi of gewoon om het eens uit 
te proberen. 

 
 
Kosten van de dupliceerservice.  
Per opdracht 1,5 euro  en voor elke set 5,- euro. 
(Andere organisaties dan bovengenoemde betalen 7,00 euro per set) 
 
Beschikbare sets 
Het principe is “Wie het eerst komt wie het eerst maalt”. Echter de DKL houdt zich het recht 
voor om andere prioriteiten te stellen. 
Bij het uitleveren van de gedupliceerde sets ontvangt de huurder een csv-bestand voor het 
inlezen van de spellen in het Rekenprogramma en een pdf-bestand voor het afdrukken van 
de spelverdelingen. 
Het is ook mogelijk om een dlm-bestand aan te leveren voor de spellen die gedupliceerd 
moeten worden. Een set spellen bestaat uit maximaal 30 borden. 
 
Procedure bestelling 
De sets kunnen uitsluitend met een ingevuld document per e-mail aangevraagd worden bij 
de DKL. De opdracht moet minimaal twee weken van te voren ontvangen zijn.  
 
De DKL overlegt met de dupliceerder of de sets spellen beschikbaar zijn. Vervolgens wordt 
een bevestiging verzonden aan de opdrachtgever, de dupliceerder en de penningmeester 
van het district. 
Het verschuldigde bedrag voor de sets moet na opdrachtbevestiging direct overgemaakt 
worden naar de penningmeester en ontvangen zijn voordat de sets uitgeleverd worden. 
 
De sets kunnen in overleg met de dupliceerder één dag voor de wedstrijd gehaald worden 
en moeten één dag na de wedstrijd teruggebracht worden. In overleg met de dupliceerder 
kan hier van afgeweken worden. 
 
Verantwoordelijkheid voor de materialen 
De huurder is volledig verantwoordelijk voor de materialen. Alles dient in goede staat 
geretourneerd te worden. De kosten voor een eventueel herstel zullen worden verhaald op 
de huurder. Een koffer kost 25 euro, een bord 2,50 euro en een spel 2,50 euro. 
 


