
 
INSCHRIJFFORMULIER 

OLDTIMERBEURS AUTOMOBIELEN 

zaterdag 31 oktober en zondag 1 november 2020  
AUTOTRON  

 
Naam:  _______________________________________________________________________________ 
 
Adres:  _______________________________________________________________________________ 
 
Postcode: ________________________ Woonplaats: _______________________________________ 
 
Mobiel:  ________________________ Bezwaar Deelnemerslijst: JA / NEE _____________________ 
 

E-mail:                 ________________________________________________________________________________________ 
 

KvK:  _______________________________  BTWnr:____________________________________________ 
 
 
 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 Autotron 
Oldtimerproducties georganiseerde Oldtimerbeurzen. Het reglement is reeds in zijn/haar bezit. 
 

Schrijft in met: (aankruisen wat van toepassing is) 
  AUTOMOBIELEN     AUTO-ONDERDELEN    ACCESSOIRES 
  BOEKEN / DOCUMENTATIE                   MINIATUREN     GEREEDSCHAP 
 
Merk Oldtimer/Klassieker  Bouwjaar Binnen à €30,=     BEDRAG 
        
1__________________________________________________________________  € ____________ 
 
2__________________________________________________________________  € ____________ 
 
3__________________________________________________________________  € ____________ 
 
4__________________________________________________________________  € ____________ 
 
Aantal stands (1 stand = 2,90 m)    _________                  à € 40,00    € ____________ 
 
Te verkopen artikelen:__________________________________________________________________________ 
 
Demonstratie product:__________________________________________________________________________ 
 
Stroomaansluiting  _________           à €  35,00    € ____________ 
 
Deelnemerskaarten:  _________ stuks           à €  10,00    € ____________ 
 
Parkeerkaarten:                  _________ stuks           à €    7,00    € ____________ 
 
TOTAAL BEDRAG:         € ____________ 
 
 
 
Datum inschrijving:______________________  Handtekening: _________________________ 
 
 
Inschrijfformulier graag zo spoedig mogelijk retourneren aan:  
Autotron Oldtimerproducties, Postbus 142,  5240 AC ROSMALEN 
Tel: 073-5233301  Email: info@oldtimerproducties.nl 
Bevestiging ontvangt u na betaling, 2 tot 3 weken voor aanvang van de beurs. 

 
 

 

 

mailto:info@oldtimerproducties.nl


 

REGLEMENT 

INTERNATIONALE OLDTIMERBEURS VOOR AUTOMOBIELEN 
AUTOTRON  

      ZATERDAG 31 OKTOBER EN ZONDAG 1 NOVEMBER 2020 

 
1. Op zaterdag 31 oktober en zondag 1 november 2020 wordt gehouden een door Autotron Oldtimerproducties, onderdeel van 2XPO B.V. 

georganiseerde oldtimerbeurs voor automobielen. 
 
2.  De beurs wordt gehouden in en om de gebouwen van Autotron Rosmalen Exploitatie B.V. 

 
3. Tijdens bovengenoemde periode kunnen door de deelnemers automobielen, klassiekers en accessoires daarvoor te koop of te ruil 

worden aangeboden. Bovendien kunnen miniaturen worden aangeboden die niet meer in productie zijn.  
 

4. Voor alle ingeschreven automobielen geldt: 
A. Op het inschrijfformulier het merk en bouwjaar vermelden, onvolledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling 

genomen. 
B. Indien er wijzigingen zijn in de in te brengen automobielen wil de organisatie hiervan tijdig op de hoogte gebracht worden. 
C. Automobielen dienen 25 jaar of ouder te zijn. U kunt automobielen inschrijven tot bouwjaar 1995.  
D. In overleg met de organisatie kunnen jongere exclusieve automobielen deelnemen aan de beurs en binnen geplaatst 

worden.  
E. Men dient ter controle het kenteken of de registratiepapieren van de in te brengen automobiel te kunnen overleggen,  
F. Per ingeschreven automobiel ontvangt u een verwijderbare sticker met hierop de plaatsaanduiding voor de automobiel,  
G. (ExpoDome, Vide, Buiten). Deze sticker dient u op de voorruit van de in te brengen automobiel te plakken. 
H. Voor alle automobielen welke binnen worden geplaatst geldt: dat de brandstoftank maximaal 5 liter brandstof bevat en dicht 

is en                                                            
I. de accuklemmen niet aan de accu verbonden zijn (dit in verband met de brandveiligheid). 

 
Voor alle ingeschreven stands geldt: 

5. Op het inschrijfformulier invullen waarmee men komt; onderdelen, miniaturen, boeken, documentatie, gereedschappen, etc.  Onvolledig 
ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.  

 
6. Bij geen enkele met betrekking tot genoemde automobielen, klassiekers, onderdelen, accessoires of miniaturen gesloten ruil -, verkoop- 

of andersoortige overeenkomst tussen deelnemers en derden of deelnemers onderling, zal Autotron Oldtimerproducties partij zijn, zodat 
uit deze overeenkomst geen aanspraken jegens Autotron Oldtimerproducties kunnen ontstaan. 

 
7. 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. 

 
8. Kosten deelname: 
         Automobiel binnen  €  30,00 
         Onderdelentafel (2,90m)  €  40,00  
         Stroomaansluiting  €  35,00 (bijdrage) 
         Deelnemerskaart/Polsbandje €  10,00 
         Parkeerkaart   €    7,00 
         (wijzigingen voorbehouden) 

 
Gelieve het factuurbedrag tijdig te betalen om zeker te zijn van deelname.  

          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. 
 
9. Openingstijden:   

Nog te bepalen 
 
10. Bevestiging van deelname ontvangt u pas NA ONTVANGST VAN UW BETALING 2 tot 3 weken voor aanvang van de beurs. 

 
 

RETOURNERING VAN UW INSCHRIJFFORMULIER GRAAG ZO SPOEDIG MOGELIJK.  
 


