
 
       

 
Aan de deelnemers  
MOTORAMA -Hotrodshow  
4 & 5 april 2020 

       AUTOTRON  
        
 

 
 
 
’s-Hertogenbosch, 

 
 

Op zaterdag 4 en zondag 5 april 2020 aanstaande zal bij Autotron ’s-Hertogenbosch MOTORAMA, dé hotrodshow 
plaatsvinden. 
 
Het Expodome (de grote hal van Autotron) staat dit jaar helemaal in het teken van MOTORAMA, een schitterende 
hotrodshow, met hotrods die vanuit heel Europa naar Rosmalen komen. 
 
De Vide (de bovenverdieping van de grote hal) zal ingericht worden met auto’s en stands met alles wat gerelateerd 
is aan het Hotrod-gebeuren. 
 
Namens Henry en Christa van Uden nodigen wij u graag uit om deel te nemen aan MOTORAMA. Als u hieraan wil 
deelnemen graag het volledig ingevulde inschrijfformulier zo spoedig mogelijk retourneren zodat wij u tijdig alle 
benodigde informatie kunnen toesturen. 

 
Op de locatie Dierenbos, grenzend aan Autotron, kunt u prima overnachten gedurende dit weekend.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Autotron Oldtimerproducties 
 

 
 
 
 

Mark Albada Jelgersma     Henry en Christa van Uden 
Lisette van Helden     06-54782057 
Tel: 073-5233301 
info@oldtimerproducties.nl 

 
Kijk ook eens op: www.oldtimerproducties.nl 

 
 

 
 
 

 



   INSCHRIJFFORMULIER 
THE FLATLANDS MOTORAMA HOT ROD & AIRBRUSH SHOW 

ZATERDAG 4 & ZONDAG 5 APRIL 2020 
AUTOTRON 

 
Naam: _____________________________________________________________________________________ 
 
Adres:     ____________________________________________________________________________________ 
 
Postcode:_________________________ Woonplaats:______________________________________________ 
 
Telefoon:_________________________ Mobiel:__________________________________________________ 
 
E-mail: ______________________________________________________________________________________________ 

 
Ondergetekende is bekend dat de organisatie en/of promotor van MOTORAMA  geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt met betrekking tot 
het exposeren en transport naar de expositielocatie vice versa van de betreffende automobiel(en) en eventuele overige te exposeren 
materialen. Vanzelfsprekend is haltoezicht voorzien en is het de eigenaren van betreffende auto(’s) toegestaan tijdens de openingstijden zelf 
aanwezig te zijn in de directe nabijheid van de auto(‘s). 
Automobiel(en) en eventuele aankleding kunnen worden aangeleverd c.q. geplaatst op vrijdag 3 april tussen 14.00 en 20.00 uur. 
De expositiehal is voorzien van een brand- en inbraakalarm welke dagelijks direct na sluiting wordt ingeschakeld. 
Afbouw dient te geschieden op zondag 5 april tussen 17.00 en 20.00 uur. 

 
Te verkopen artikelen:__________________________________________________________________________ 
 
Kramen (1 kraam = 2,90 meter)      _______stuk(s)     à € 40,00  €_______ 
 
Huur tafel(s) 0.80m x 1.80m _______ stuk(s)   à € 12,50      €_______ 
 
Eigen afmetingen: ______ Breed x _______ Diep = ____ totaal  à € 6,- per m2  €_______ 
(minimale afmeting is 3m) 

 
Stoel(en)   _______ stuk(s)   à € 6,00       €_______ 
 
Stroomaansluiting  _______ stuk(s)   à   € 35,00  €_______  
 
Deelnemerskaarten:  _______ stuk(s)    à € 10,00  €_______ 
 
Parkeerkaarten:   _______ stuk(s)    à €   7,00  €_______ 
 
TOTAAL BEDRAG:         €_______ 
 

□ Wenst ook flyers te ontvangen om eventueel op andere beurzen te verspreiden, of bij uw huidige druk- en verzendwerk te voegen. Indien    

     ja, hoeveel zou u er willen ontvangen, afgerond in honderdtallen: __________  
□  Wij hebben geen bezwaar tegen een vermelding op eventuele deelnemerslijst  
□  Wij hebben geen bezwaar om door een extern bedrijf benaderd te worden voor extra promotie. Denk hierbij  aan eventuele interviews,  
    promotionele stukjes op social media of adverteren in een magazine voor de beurs. 

 
Datum inschrijving:____________________Handtekening:____________________________________________ 
 
Inschrijfformulier graag zo spoedig mogelijk retourneren aan:  
MOTORAMA 2020 
Autotron Oldtimerproducties, Postbus 142, 5240 AC ROSMALEN 
Mail: info@oldtimerproducties.nl    
Contactpersoon MOTORAMA: Henry van Uden, telefoon: 06-54782057 
Zodra uw inschrijving is ontvangen en geaccepteerd ontvangt u een factuur en na betaling hiervan ontvangt u 2 
tot 3 weken voor de beurs de bevestiging met plattegrond en kaarten. 
 



 
 
 
 

 
REGLEMENT 

MOTORAMA 2020 
AUTOTRON 

ZATERDAG 4 EN ZONDAG 5 APRIL 2020 
 
  
1. Op zaterdag 4 en zondag 5 april 2020 wordt gehouden een door Autotron Oldtimerproducties-2XPO B.V. georganiseerde                                     

MOTORAMA & Airbrushshow. 
 
2. De beurs wordt gehouden in en om de gebouwen van Autotron Exploitatie BV. 
 
3. Tijdens bovengenoemde periode kunnen door de deelnemers accessoires te koop of te ruil worden aangeboden. 
 

Voor alle ingeschreven stands geldt: 
4. Op het inschrijfformulier invullen waarmee men komt; onderdelen, miniaturen, boeken, documentatie, gereedschappen, etc. 

Onvolledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.  
 
5. 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. 

 
6. 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. 

 
7. Kosten deelname MOTORAMA: 

Onderdelentafel (2,90m)   € 40,00  
Stroomaansluiting   € 35,00  
Deelnemerskaart   € 10,00 
Parkeerkaart    €   7,00 
(wijzigingen voorbehouden) 
 
Het verschuldigde bedrag dient binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur te worden overgemaakt  
Bij annulering van uw deelname aan de beurs tot 30 dagen voor aanvang van de beurs zijn wij genoodzaakt € 25,- 
administratiekosten in rekening te brengen, tot 14 dagen voor de beurs €50,-, korter voor de beurs 100%. 
 

8. Openingstijden:   
Opbouw:  Vrijdag  3 april  14.00 – 20.00 uur 
   Zaterdag  4 april   08.00 – 09.30 uur 
   Zondag               5 april  09.00 – 09.30 uur 
Beurs:  Zaterdag  4 april  10.00 – 17.00 uur 
   Zondag  5 april  10.00 – 17.00 uur 
Afbraak:  Zondag  5 april  17.00 – 20.00 uur 

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

 
10. Wij moeten u er uitdrukkelijk op wijzen dat er op het terrein van Autotron niet mag worden overnacht (dit is een politieverordening).  

Het naast Autotron gelegen Vakantiepark Dierenbos heeft uitstekende overnachtingsmogelijkheden, bungalows, motelkamers en 
kampeerplaatsen. Voor reserveringen: Telefoon: 073-5343536. 
 
RETOURNERING VAN UW INSCHRIJFFORMULIER GRAAG ZO SPOEDIG MOGELIJK.  


