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Gaarne dit inschrijfformulier zo spoedig mogelijk (liefst voor 1 december 2022) retour sturen of mailen aan: 

Autotron Oldtimerproducties – Postbus 142 - 5240 AC ROSMALEN info@motovelo.nl 

*Online media pakket: Digitale flyer, banners voor op de 
website, in nieuwsbrieven of op Social Media. Ook 
ontvangt u een kortingscode voor uw leden. 

_____________________________________________________________________

_________________________________ ______________________________ 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

________________________________  ________________________________

* ____________________________ *:______________________________ *indien van toepassing 

□ □

* □ □      

□ □

_____

 ___________________________________________________________________ ________

 ___________________________________________________________________ ________

 ___________________________________________________________________ ________

 ___________________________________________________________________ ________

 ___________________________________________________________________ ________

□ ___ ________

□ ___ ______________________ ________

(Aankruisen indien nodig)

□___ ________

□___ ________

________

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. 

________________________________ ________________________________________
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Gaarne dit inschrijfformulier zo spoedig mogelijk (liefst voor 1 december 2022) retour sturen of mailen aan: 

Autotron Oldtimerproducties – Postbus 142 - 5240 AC ROSMALEN info@motovelo.nl 

1. Bevestiging van deelname ontvangt u pas NA BETALING, 2 tot 3 weken voor aanvang van de beurs 
ALSMEDE INFORMATIE INZAKE OP- EN AFBOUWTIJDEN. 
 

2. Tijdens bovengenoemde periode kunnen door de deelnemers motoren, bromfietsen en fietsen, 
waarvan het bouwjaar dateert van voor 1997, klassiekers en accessoires daarvoor te koop of te ruil 
worden aangeboden.  
 

3. Bij geen enkele met betrekking tot genoemde motoren, bromfietsen, klassiekers, onderdelen, 
accessoires of miniaturen gesloten ruil-, verkoop- of andersoortige overeenkomst tussen deelnemers 
en derden of deelnemers onderling, zal 2XPO bv - Autotron Oldtimerproducties partij zijn, zodat uit 
deze overeenkomst geen aanspraken jegens 2XPO bv - Autotron Oldtimerproducties kunnen ontstaan. 
 

4. 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. 
 

5. Kosten deelname: 
Motorfiets   € 10,00 
Bromfiets   €   5,00 
Onderdelentafel   € 45,00 
Stroomaansluiting  € 90,00  
Deelnemerstoegangsbewijs  € 10,00        
Parkeerkaart   €   8,00 
  

6. Na inschrijving ontvangt u van ons, enkele weken voor aanvang van de beurs, een factuur. Pas na 
ontvangst van de betaling krijgt u de definitieve bevestiging en beursbescheiden. 

 
7. Voor een vlotte op- en afbouw zorgen we voor ruimere opbouw tijden:  

 
Opbouw:        vrijdag        13 januari  10.00 - 20.00 uur  

      zaterdag     14 januari 08.00 - 09.30 uur (enkel in overleg) 
 

Beurs:  zaterdag     14 januari 10.00 - 17.00 uur 
zondag      15 januari 10.00 - 17.00 uur 

 
Afbouw  zondag      15 januari 17.00 - 21.00 uur  

Deelnemers en exposanten worden geacht beide dagen tijdens de openingsuren uur aanwezig te zijn. 
 

8. Het is niet toegestaan te overnachten op de terreinen van Autotron. Het naastgelegen vakantiepark 
Dierenbos heeft uitstekende overnachtingsmogelijkheden; Voor reserveringen 088-9000360. 
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