
 
 
 
 
 
Beste Deelnemer, 
 
Wij hopen van harte dat dit schrijven u in een goede gezondheid bereikt en dat u, net als wij, weer 
uitkijkt naar zaterdag 31 oktober en zondag 1 november 2020 aanstaande; dan zal bij Autotron de 
Oldtimerbeurs voor Automobielen plaatsvinden.  
 
Deze editie zal georganiseerd worden met alle mogelijke voorzorgsmaatregelen zoals aangegeven door 
het RIVM en vanuit de overheid.  
 
Corona maatregelen 
We hebben een protocol opgesteld waarbij we altijd rekening houden met 5 pijlers: 
1. De nationale RIVM richtlijnen 
2. 1,5 meter afstand tot elkaar op elke plek op elk moment 
3. Aangescherpte hygiëne maatregelen 
4. Veiligheid Exposanten, Bezoekers en Medewerkers 
5. Informeren en handhaven 
 
Op welke manieren doen we dit? Onder andere door deze punten: 
 

1. Toegang is alleen mogelijk op vertoon van een toegangsbewijs voor een bepaald tijdslot. We zullen     
steeds zorgen dat er niet meer dan het maximum toegestane aantal bezoekers aanwezig zullen zijn. 
Om zoveel mogelijk bezoekers te kunnen verwelkomen hebben we besloten de openingstijden iets te 
verruimen, namelijk van 09:00-18:00. 

2. Meer inzet van beveiliging bij de in- en uitgangen, extra brede looppaden zodat tweerichtingsverkeer 
mogelijk blijft, extra schoonmaak e.d. 

3. Naast het inrichten van een 'corona proof' restaurant bieden we ook coffee-to-go catering aan tijdens de 
beursdagen. 

4. We stellen een maximum aantal personen in aan stand bemanning, gerelateerd aan m2 stand 
oppervlakte. 

5. De indeling van de beurs is ruimer van opzet en met bepaalde looprichtingen. 

 
Wij proberen (zo mogelijk) aan plaats verzoeken te voldoen. Daarnaast wordt ook rekening gehouden 
met de volgorde van inschrijving. 
 
Oldtimers van vóór 1940 kunnen overigens GRATIS deelnemen aan deze Oldtimerbeurs.  
 
We kijken uit naar uw inschrijving. 
 
Met vriendelijke groet, 
Autotron Oldtimerproducties 
 
 
 
 
Mark Albada Jelgersma 
Lisette van Helden 
Tel: 073-5233301 
 

 

31 oktober & 1 november 2020:   Oldtimerbeurs Automobielen - Autotron  

16 & 17 januari 2021:   Oldtimerbeurs Motoren-Bromfietsen-Fietsen - Autotron 

 

 

 

 

 

 



 

INSCHRIJFFORMULIER 
OLDTIMERBEURS AUTOMOBIELEN 

ZATERDAG 31 OKTOBER & ZONDAG 1 NOVEMBER 2020 
AUTOTRON  

 
Naam:  _______________________________________________________________________________ 
 
Adres:  _______________________________________________________________________________ 
 
Postcode: ________________________ Woonplaats: ____________________________________ 
 
Mobiel:  ________________________ Bezwaar Deelnemerslijst:______JA / NEE ________________ 
 
E-mail:                 ________________________________Flyers ontvangen: ___________________________________aantal 
 
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 meter)  à € 40,00    €____________ 
 
Te verkopen artikelen:___________________________________________________ 
 
 
Stroomaansluiting  _________           à €  35,00    €____________ 
 
Deelnemerskaarten:  _________stuks           à €  10,00    €____________ 
 
Parkeerkaarten:                  _________stuks           à €    7,00    €____________ 
 

 
TOTAAL BEDRAG:         €____________ 
 
Op alle overeenkomsten die u als exposant sluit met en op alle bestellingen die u als exposant plaatst bij 
Autotron Rosmalen Exploitatie B.V. ten behoeve van (deelname aan) het evenement zijn de Algemene 
standhouder- en exposantenvoorwaarden (automotive) (versie 01-07-2020) van toepassing. Middels het 
ondertekenen van dit formulier verklaart u de hiervoor bedoelde Algemene standhouder- en 
exposantenvoorwaarden te hebben ontvangen en daarmee akkoord te gaan. 
 
Datum inschrijving:______________________Handtekening:_________________________ 
 
Inschrijfformulier graag zo spoedig mogelijk retourneren aan:  
Autotron Oldtimerproducties, Postbus 142, 5240 AC ROSMALEN 
Info: 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


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BELANGRIJKE INFORMATIE / TOEVOEGING ALGEMENE VOORWAARDEN 

OLDTIMERBEURS AUTOMOBIELEN 
ZATERDAG 31 OKTOBER & ZONDAG 1 NOVEMBER 2020 

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

worden aangeboden. 
2. 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, 

(ExpoDome, Vide, Buiten). Deze sticker dient u op de voorruit van de in te brengen automobiel te plakken. 
G. Voor alle automobielen welke binnen worden geplaatst geldt: dat de brandstoftank maximaal 5 liter brandstof bevat en dicht 

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

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

ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.  
 
4. Kosten deelname: 
         Automobiel binnen  €  30,00 
         Onderdelentafel (2,90m)  €  40,00  
         Stroomaansluiting  €  35,00 (bijdrage) 
         Deelnemerskaart/Polsbandje €  10,00 
         Parkeerkaart   €    7,00 
         (wijzigingen voorbehouden) 

 
Het verschuldigde bedrag graag binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur over te maken op het rekeningnummer: 
NL97ABNA0586723102 t.n.v. 2XPO B.V.  
Gelieve bij betaling per bank het projectnummer 016.20006 en het factuurnummer te vermelden. 

 
5. Openingstijden:   
          Opbouw:  Vrijdag   30 oktober  14.00 – 20.00 uur 

   Zaterdag   31 oktober  08.00 – 08.30 uur 
Beurs:  Zaterdag   31 oktober  09.00 – 18.00 uur 
   Zondag      1 november  09.00 – 18.00 uur 
Afbraak:  Zondag      1 november  18.00 – 21.00 uur 

 
6. 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.  
 

 


