
 

 

 

 

 
 
Aan de deelnemers  

        Oldtimerbeurs 
        Motoren- Bromfietsen -Fietsen 
        11 & 12 januari 2020 
 
 
 
 
 
`s-Hertogenbosch, september 2019 
 
 
Beste Deelnemer, 
 
Ook in het nieuwe jaar zien wij u weer graag als deelnemer aan de Oldtimerbeurs Motoren, Bromfietsen & 
Fietsen om er allemaal samen weer een fraaie beurs van te maken. 
 
De opzet van de beurs is als volgt:   Motoren, Bromfietsen en Fietsen 
     Merkenclub presentaties. 
 
De indeling dit jaar: 
Motoren en motor gerelateerde stands  Benedenverdieping Expodome. 
Bromfietsen, fietsen en stands   Eventron en Expodome. 
Clubpresentaties    Vide & Bentleyroom Expodome. 
  
Bijgaand treft u de benodigde inschrijfbescheiden aan voor de Oldtimerbeurs Motoren, Bromfietsen & 
Fietsen, welke gehouden zal worden op zaterdag 11 en zondag 12 januari 2020 in Autotron.   
Het inschrijfformulier is ook in te vullen: www.oldtimerproducties.nl onder de rubriek: Deelname. 
 
Graag het inschrijfformulier vóór 30 november 2019 retourneren aan:   
Autotron Oldtimerproducties, Postbus 142, 5240 AC `s-Hertogenbosch 
of per mail: info@oldtimerproducties.nl 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Autotron Oldtimerproducties 
 
 
 
 
Mark Albada Jelgersma  
Lisette van Helden     
Tel: 073-5233301    

 
 
 

KIJK OOK EENS OP: www.oldtimerproducties.nl 

 
 
 
 

 
 

http://www.oldtimerproducties.nl/


 
 

REGLEMENT 
OLDTIMERBEURS 

MOTOREN – BROMFIETSEN - FIETSEN 
ZATERDAG 11 EN ZONDAG 12 JANUARI 2020 

AUTOTRON  
 
1. Op zaterdag 11 en zondag 12 januari 2020 wordt gehouden een door 2XPO BV, Autotron 

Oldtimerproducties georganiseerde oldtimerbeurs voor motoren, bromfietsen en fietsen. 
 
2. De beurs wordt gehouden in de gebouwen van Autotron. 
 
3. Tijdens bovengenoemde periode kunnen door de deelnemers motoren, bromfietsen en fietsen, waarvan 

het bouwjaar dateert van voor 1995, klassiekers en accessoires daarvoor te koop of te ruil worden 
aangeboden.  

 
4. Bij geen enkele met betrekking tot genoemde motoren, bromfietsen, klassiekers, onderdelen, accessoires 

of miniaturen gesloten ruil-, verkoop- of andersoortige overeenkomst tussen deelnemers en derden of 
deelnemers onderling, zal 2XPO bv - Autotron Oldtimerproducties partij zijn, zodat uit deze overeenkomst 
geen aanspraken jegens 2XPO bv - Autotron Oldtimerproducties kunnen ontstaan. 

 
5. Aan de inschrijving kan geen recht op vaststelling van standruimte worden ontleend. De organisatoren 

kunnen in bijzondere gevallen een inschrijving niet in behandeling nemen, minder standruimte toewijzen 
dan waarvoor is ingeschreven, tot wijziging van reeds vastgestelde standruimte besluiten, dan wel een 
reeds verleende ruimte intrekken, zonder dat de deelnemer aanspraak kan maken op vergoeding van 
schade. 

 
6. Kosten deelname: 

Motor    € 10,00 
Bromfiets    €   5,00 

       Onderdelentafel   € 40,00 
       Stroomaansluiting   € 35,00  
       Deelnemerskaart    € 10,00        
       Parkeerkaart    €   7,00 
  

Na inschrijving ontvangt u van ons een factuur. Pas na ontvangst van de betaling krijgt u de definitieve      
bevestiging en beursbescheiden. 

       Bij annulering van uw deelname aan de beurs binnen 14 dagen voor aanvang van de beurs zijn wij    
       genoodzaakt het volledige inschrijfbedrag in rekening te brengen.  
 
7.    Openingstijden: 
         Opbouw:  vrijdag   10 januari 14.00 – 20.00 uur 
             zaterdag    11 januari 08.00 – 09.30 uur 
         Beurs:  zaterdag   11 januari 10.00 – 17.00 uur 
   zondag     12 januari 10.00 – 17.00 uur 
         Afbraak  zondag   12 januari vanaf 17.00 – 20.00 uur 
De beurs duurt voor de deelnemers en de bezoekers van 10.00 tot 17.00 uur!!  
Deelnemers en exposanten worden geacht beide dagen van 10.00 tot 17.00 uur aanwezig te zijn. 
 
8. Bevestiging van deelname ontvangt u pas NA BETALING, 2 tot 3 weken voor aanvang van de beurs. 

RETOURNERING VAN INSCHRIJFFORMULIER GRAAG ZO SPOEDIG MOGELIJK aan:   
Autotron Oldtimerproducties, Postbus 142, 5240 AC `S HERTOGENBOSCH 
info@oldtimerproducties.nl 

 
 
 
Het is niet toegestaan te overnachten op de terreinen van Autotron. Het naastgelegen vakantiepark Dierenbos 
heeft uitstekende overnachtingsmogelijkheden; Voor reserveringen 088-9000360. 
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OLDTIMERBEURS 
MOTOREN – BROMFIETSEN - FIETSEN 

ZATERDAG 11 & ZONDAG 12 JANUARI 2020 
AUTOTRON  

 
NAAM: ___________________________________________________________________________________ 

ADRES:____________________________________________________________________________________ 

POSTCODE:_______________________ PLAATS:___________________________________________________ 

MOBIEL:__________________________EMAIL:____________________________________________________ 

KvK nr* :___________________________BTW nr*:__________________________________*indien van toepassing 

Vermelding op Deelnemerslijst: Ja / Nee.     Stuur mij: ____ ______Flyers  en / of Flyer digitaal 

 Wil graag op de hoogte blijven van de Oldtimerproducties via de Nieuwsbrief per mail. 
Verklaart hierbij dat hij/zij zich bindt aan de voorwaarden van de deelname vermeld in het reglement van de door 2XPO bv- Autotron 
Oldtimerproducties georganiseerde Oldtimerbeurzen.  Het reglement is reeds in zijn/haar bezit. 

 

  MOTOREN à € 10,00   (BROM)FIETSEN à € 5,00  ONDERDELEN   

  BOEKEN / DOCUMENTATIE  MINIATUREN    GEREEDSCHAP 

  ACCESSOIRES   OVERIGE 
 
Merk Motor/Bromfiets:  Bouwjaar  Motor/Bromfiets BEDRAG 
 
1:_________________________________________________________________ €________ 
 
2__________________________________________________________________ €________ 
 
3:_________________________________________________________________ €________ 
 
4__________________________________________________________________ €________ 
 
5__________________________________________________________________ €________ 
 
________Aantal onderdelenstands (1 stand = 2,90 meter) à € 40,00   €________ 
 
Omschrijving verkoopmateriaal:________________________________________ 
 

Stroomaansluiting  □ aankruisen indien nodig à € 35.00  €________ 

 
Deelnemerskaarten:  ________stuks   à € 10,00   €________ 
 
Parkeerkaarten:  ________stuks  à €  7,00   €________ 

 
TOTAAL BEDRAG:         €_________ 

 
Datum inschrijving:__________________Handtekening:_____________________ 
 
Graag dit formulier voor 30 november sturen aan: 
Autotron Oldtimerproducties, Postbus 142, 5240 AC ‘s-HERTOGENBOSCH 
of per email: info@oldtimerproducties.nl 
 


