
 
 

 
INSCHRIJFFORMULIER 

OLDTIMERBEURS - AUTOTRON 
MOTOREN – BROMFIETSEN - FIETSEN 

ZATERDAG 15 EN ZONDAG 16 JANUARI 2022 

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

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

 
CONTACTPERSOON: _________________________________MOBIEL:_____________________________ 
 
E-MAIL CONTACTPERSOON:    __________________________________________________________________ 
 
STANDBEZETTING ZATERDAG: ___________________________PERSONEN (max. 4 personen i.v.m. corona) 
 
STANDBEZETTING ZONDAG: ___________________________PERSONEN (max. 4 personen i.v.m. corona) 
 
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 15 en 16 januari 2022  
□ De Club presenteert zich op de volgende manier:  

□ Wenst een standaardruimte van 30m² 

 
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:________________________________Handtekening:_______________________________________ 
 
Gaarne dit inschrijfformulier zo spoedig mogelijk (liefst voor 10 december 2021) retour sturen of mailen aan: 
 
Autotron Oldtimerproducties 
Postbus 142 
5240 AC ROSMALEN 
Tel: 073-5233301 
info@oldtimerproducties.nl 
 
 
CA. 3 WEKEN VOOR DE BEURS ONTVANGT U EEN BEVESTIGING EN BEURSBESCHEIDEN ALSMEDE INFORMATIE 
INZAKE OP- EN AFBOUWTIJDEN. 
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De spelregels zijn als volgt: 

 
1. Elke club krijgt 30m² 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 30 m² toebedeeld. 
 

2. Elke club zorgt voor stand bezetting, (maximaal 4 personen) tijdens de openingsuren van de beursdagen.  
 

3. Elke deelnemende club ontvangt toegangskaarten, parkeerkaarten, lunchbonnen 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 

of deze afdrukt in genoemd blad en plaatst op de Clubsite. 
 

5. Voor een vlotte op- en afbouw zorgen we door ruimere opbouw tijden:  
Opbouw:       donderdag 13 januari  10.00 - 16.00 uur  
                        vrijdag        14 januari  10.00 - 20.00 uur  
  zaterdag     15 januari 08.00 - 09.30 uur 
Beurs: zaterdag     15 januari 10.00 - 17.00 uur 
  zondag      16 januari 10.00 - 17.00 uur 
Afbouw zondag      16 januari 17.00 - 20.00 uur  
  maandag    17 januari 09.00 - 12.00 uur  
 

6. De lift zal door Autotron medewerkers worden bediend, zij zorgen ervoor dat dit ordentelijk verloopt. 
 

7. Aanhangers kunnen met de lift naar boven en kunnen ook binnen worden gestald tijdens de beurs, indien 
ruimte beschikbaar. 

 
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. 

 
 


