
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clubpresentatie Motoren en Bromfietsen op 11 en 12 januari 2020 
 
Geacht Bestuur, 
 
Autotron Oldtimerproducties heeft het genoegen uw Club uit te nodigen voor de Clubpresentatie tijdens de 
Oldtimerbeurs Motoren en Bromfietsen op 11 en 12 januari 2020 in Autotron. 
Deze beurs in januari is een begrip geworden, niet alleen onder de liefhebbers van motoren, maar ook onder 
de liefhebbers van bromfietsen. 
 
De clubpresentaties vinden dit jaar ook plaats op de verdieping van Expodome, ook wel bekend als 'de vide' in 
de beurshal, inclusief de 'Bentley Room'.  De verdieping van de Expodome is goed bereikbaar voor voertuigen 
door middel van een ruime autolift.  
 
De indeling van de beurs is als volgt:  
EVENTRON:    - Beurs 
Expodome begane grond:  - Beurs 
Expodome verdieping / Bentley Room: - CLUBPRESENTATIES en Beurs 
 
Met het thema voor de clubs in 2020 borduren we verder op vorige jaren:  
TENTOONSTELLING VAN TOEN  
De spelregels hiervoor vindt u op de achterzijde. 
 
Tevens willen wij u vriendelijk verzoeken om uw clubleden kennis te geven van onze beurs. We sturen u graag 
flyers zodat u deze bij uw clubblad kunt voegen, ook is het mogelijk om de flyer digitaal aan te leveren zodat u 
deze kunt afdrukken in uw clubblad. Op het inschrijfformulier kunt u aangeven hoeveel flyers u nodig heeft en 
of u deze ook digitaal wilt ontvangen. Met deze flyer kunnen uw leden online tickets bestellen met € 2,50 
korting. 
Gaarne ontvangen wij het volledig ingevulde inschrijfformulier, met daarin uw plan met uw clubpresentatie, zo 
spoedig mogelijk retour opdat wij u tijdig van alle bescheiden kunnen voorzien. 
Voor algemene informatie kunt u van maandag t/m donderdag tijdens kantooruren contact met ons opnemen 
op tel: 073-5233301. 
 
Specifieke informatie over de opbouw en de indeling van de clubs ontvangt u na inschrijving. U krijgt hierbij 
dan ook de contactgegevens van de vrijwilligers die dit proces begeleiden.  
 
Met vriendelijke groet, 
Autotron Oldtimerproducties 
 
 
Mark Albada Jelgersma                                Kijk ook eens op: www.oldtimerproducties.nl 
Lisette van Helden 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De spelregels zijn als volgt: 
1. Elke club krijgt standruimte ter beschikking voor een clubpresentatie. 

Aan de hand van de door de clubs ingebrachte ideeën kijken wij hoe we de show vorm gaan geven. Gelieve 
op het inschrijfformulier aan te geven hoe de club zich gaat presenteren. 
Indien u als club geen plan indient krijgt u een vaste ruimte van 40 m²  toebedeeld. 

2. Elke club zorgt voor standbezetting tijdens de beursdagen van 10.00 tot 17.00 uur. 
3. Elke deelnemende club ontvangt toegangskaarten, parkeerkaarten, lunches en consumptiebonnen voor 

het gehele weekend. 
4. Tevens verwachten wij van de deelnemende club dat deze een flyer van de beurs toevoegt in het clubblad, 

en/of deze afdrukt in genoemd blad, of plaatst op de Clubsite. Hier zit ook een kortingsbon bij voor uw 
leden, om tegen een gereduceerd tarief de beurs te bezoeken. 

5. Voor een vlotte op- en afbouw zorgen we door ruimere opbouw tijden, zo kunt u ook op donderdag van 
14.00 tot 20.00 uur terecht en op maandag van 9.00 tot 12.00 uur 

6. De lift zal door Autotron medewerkers worden bediend, zij zorgen er voor dat dit ordentelijk verloopt.  
7. Aanhangers kunnen met de lift naar boven en kunnen ook boven worden gestald tijdens de beurs, hier is 

een aparte zaal voor beschikbaar (Pieckzaal). 
8. Het is op een clubstand niet toegestaan vervoersmiddelen en/of onderdelen te koop aan te bieden. Indien 

dit toch gebeurt zullen commerciële tarieven berekend worden. Ledenwerving en verkoop van 
clubartikelen zijn wel toegestaan. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

INSCHRIJFFORMULIER 
OLDTIMERBEURS 

MOTOREN – BROMFIETSEN  
ZATERDAG 11 EN ZONDAG 12 JANUARI 2020 

 
NAAM CLUB:______________________________________________________________________________ 
 
ADRES:___________________________________________________________________________________ 
 
POSTCODE:______________________PLAATS:___________________________________________________ 
  
TELEFOON:___________________________________MOBIEL:______________________________________ 
 
E-MAIL:___________________________________________________________________________________ 

□ Wil graag op de hoogte blijven van de Oldtimerproducties via de Nieuwsbrief per mail. 

 
NAAM CONTACTPERSOON: ______________________________________________________________ 
 
STANDBEZETTING ZATERDAG: ___________________________PERSONEN 
 
STANDBEZETTING ZONDAG: ___________________________PERSONEN 
 
Aantal leden Club:  ___________________________ 
 

Aantal Flyers:   ___________________________□ Aankruisen indien ook digitale flyer. 

STROOMAANSLUITING:   □ aankruisen indien nodig 

Schrijft in voor de Clubpresentatie tijdens de Oldtimerbeurs Motoren-Bromfietsen op 11 en 12 januari 2020 bij 
Autotron. 
□ De Club presenteert zich op de volgende manier:  

 
 
 en heeft …..m² nodig voor de presentatie. 
□ Wenst een standaardruimte van 40m² 

 
Datum:________________________________Handtekening:_______________________________________ 
 
Gaarne dit inschrijfformulier zo spoedig mogelijk (liefst voor 1 december 2019) retour sturen of mailen aan: 
 
Autotron Oldtimerproducties 
Postbus 142 
5240 AC `s-HERTOGENBOSCH 
Tel: 073-5233301 
info@oldtimerproducties.nl 
 
 
CA. 3 WEKEN VOOR DE BEURS ONTVANGT U EEN BEVESTIGING EN BEURSBESCHEIDEN ALSMEDE INFORMATIE 
INZAKE OP- EN AFBOUWTIJDEN. 

mailto:info@oldtimerproducties.nl

