Booking information
We are happy to welcome you during the World Championship in September! The field will
be accessible freely to everyone – any accreditation will not be needed. Will you be staying
the full week and would you like to make use of our sleeping and catering facilities, please
read below information.
Competition accreditation
Participants of the competition will need to accredit themselves via the TWIF. This can be
done via the website of the TWIF: www.tugofwar-twif.org.
For competition accreditation, participants pay €125,= per person. Next to this, €100,= is
charged as team fee. This will be invoiced by Tug of War Holten.
Register for accommodation and catering*
We offer a Full Package. This package is including competition accreditation (for
participants) and provides access to breakfast/dinner from Wednesday morning up and till
Monday morning and accommodation for the full week. Please note: this is excluding
lunch** and a €50,= deposit for the bungalow per person.
This package costs €580,= per person and can be booked until Augst 1, 2022. We offer an
Early Bird booking for €550,= per person. This booking and payment must be received by
May 15, 2022.
The deposit and team fee will be invoiced separately later.
**We do not offer lunch in the package. On the premises, there will be an extensive food
area with tasty lunch offerings.
We work with an inventory system, named EvA. Via this system, a contact person of a group
can indicate:
- Which people come;
- Which days you will be present;
- If a place to sleep is wished for;
- Which days you will join breakfast/dinner;
- Any dietary requirements + allergies.

Already registered via the TWIF? Please send an email to info info@tugofwarholten.nl for
accommodation and catering. We will send a link to the contact person of the group to
complete EvA. The already known information we receive via the TWIF, such as names of the
athletes, are then pre-filled. The deadline for completing EvA is August 1, 2022.
Not yet registered via the TWIF? It is possible to already confirm numbers, so we could
reserve a place to sleep for you. You can do this via info@tugofwarholten.nl. However, the
accreditation is personal, so EvA needs to be completed fully for the final application. The
deadline for completing EvA is August 1, 2022.

Boekingsinformatie
Fijn dat we u mogen verwelkomen tijdens het WK in september! Het veld zal vrij toegankelijk
zijn voor iedereen – hiervoor is accreditatie dus niet nodig. Komt u de hele week en wilt u
gebruik maken van onze slaap- en cateringfaciliteiten, lees dan onderstaande informatie.
Wedstrijdaccreditatie
Deelnemers aan de wedstrijd dienen zich te accrediteren via de TWIF. Dit kan via de website
van de TWIF: www.tugofwar-twif.org.
Deelnemers betalen €125,= per persoon voor de wedstrijdaccreditatie. Daarnaast wordt
€100,= ploegengeld in rekening gebracht. Dit wordt gefactureerd door Tug of War Holten.
Aanmelden voor accommodatie en catering*.
Wij bieden een Full Package aan. Dit pakket is inclusief de wedstrijdaccreditatie (voor
deelnemers) en geeft toegang tot ontbijt/diner van woensdagavond t/m maandagochtend
en accommodatie voor de gehele week. Let op: exclusief lunch** en €50,= borg voor het
huisje per persoon.
Dit pakket kost €580,= per persoon en kan geboekt worden tot 1 augustus 2022.
We bieden een vroegboeking aan voor €550,= per persoon. Deze boeking en betaling dient
binnen te zijn voor 1 mei 2022.
Borg en ploegengeld wordt later apart gefactureerd.
**Wij bieden geen lunch aan in het pakket. Op het terrein zal een uitgebreide food area zijn
waar een lekkere lunch gehaald kan worden.
Wij werken met een inventarisatiesysteem genaamd EvA. Via dit systeem kan een
contactpersoon van de groep aangeven:
- welke personen komen;
- welke dagen jullie aanwezig zullen zijn;
- of slaapplekken gewenst zijn;
- welke dagen jullie mee eten;
- eventuele dieetwensen + allergieën.

Al aangemeld via de TWIF? Stuur dan een mail naar info@tugofwarholten.nl voor
accommodatie en catering. Wij sturen een link om EvA in te vullen naar de contactpersoon
van de groep. De al bekende informatie die wij via de TWIF verkregen hebben, zoals namen
van de sporters, hebben wij dan vast ingevuld. De deadline voor het invullen van EvA is 1
augustus 2022.
Nog niet via de TWIF aangemeld? Het is mogelijk om vast aantallen door te geven zodat wij
een slaapplek voor je kunnen reserveren. Dit doe je via info@tugofwarholten.nl. De
accreditatie is echter persoonsgebonden dus voor de definitieve aanvraag dient EvA volledig
ingevuld te zijn. De deadline voor het invullen van EvA is 1 augustus 2022.

*Speciaal voor de Nederlandse Touwtrekploegen bieden wij ook de optie om gebruik te
maken van de catering (zonder accommodatie). Schuif aan bij het goed verzorgde diner
aansluitend aan de wedstrijd. Deze Dinner Only optie bieden wij aan voor €20,= per persoon
per dag. Dit pakket kan voor meerdere dagen geboekt worden.

