Inschrijfformulier Classic Bikes Event
13 en 14 oktober 2018 Tuinmarkthallen Boekel
Naam : ________________________________ Bedrijfsnaam : _______________________________
Adres : ____________________________________________________________________________
Postcode : _____________________________ Plaats : ______________________________________
Telefoon : _____________________________ Mobiel : _____________________________________
E-mail : _______________________________ Website : ____________________________________
Standplaats A (5.0x2.0m)

€ 40.00 x aantal ____ € ___________________

Standplaats B (4.0x2.5m)

€ 40.00 x aantal_____€ ___________________

Standplaats C (4.0x3.0m incl. 4m wandstelling)

€ 60.00 x aantal ____ € ___________________

Standplaats D (2.75x5.0m incl. 2.75m wandstelling) € 60.00 x aantal ____ € ___________________
Tafelstandplaats E (incl. tafel van 3.06x1.65m)

€ 30.00 x aantal ____ € ___________________

Tafel (2x1m) te huur voor op standplaats A,B,C en D € 5.00 x aantal ____ € ___________________
Stoel

€ 2.00 x aantal ____ € ___________________

Standhouderskaart (elke persoon op de standplaats) € 5.00 x aantal ____ € ___________________
Stroomaansluiting 220v

€ 35.00 x aantal ____ € ___________________

Totaalbedrag
Omschrijving materiaal (aanvinken wat u mee brengt
O Motoren
O Bromfietsen
O Fietsen O Onderdelen
O Miniaturen O Kleding /Helmen O Boeken/Documentatie

€____________________
O Accessoires

O Gereedschap

O Overige ___________________

De hallen zijn niet toegankelijk voor auto’s/bus/vrachtwagen. Aanhangwagens kunnen binnen
geduwd worden. Opbouw stands vrijdag 12 oktober van 14.00 – 21.00 uur zaterdag 13 oktober 7.00
– 9.00 uur. Open voor publiek zaterdag 13 oktober van 10.00 – 17.00 uur zondag 14 oktober van
10.00 – 16.00 uur. Afbouwen stands van 16.00 – 20.00 uur. Er zijn karren beschikbaar om uw
materiaal naar binnen te brengen.
Datum inschrijving : _____________________ Handtekening : _______________________________
Graag dit formulier sturen naar : Tuinmarkthallen Boekel, Gemertseweg 9a, 5427ET Boekel of mail
naar : info@classicbikesevent.nl . Voor meer info mail of bel 0492-322131

Reglement Classic Bikes Event Boekel

De Classic Bikes Event wordt gehouden in de tuinmarkthallen in Boekel
Dit reglement is bestemd voor de standhouders die deelnemen aan de Classic
Bikes Event in de Tuinmarkthallen Boekel. Wegens regelgeving en het
voorkomen van onwenselijke situaties in en rond de tuinmarkthallen, vragen we
u dit reglement aandachtig door te nemen.
Deelnemers kunnen tijdens de beursdagen de motoren, bromfietsen en
fietsen
waarvan het bouwjaar dateert van voor 1995, en accessoires daarvoor, te koop
of te ruil aanbieden.
De organisatie is nooit partij bij, maakt nooit deel uit van, en is nooit
aansprakelijk voor een ruil- of koopovereenkomst of andere mondelinge of
schriftelijke afspraken die tussen welke partijen dan ook gemaakt worden. Ieder
neemt voor eigen risico deel aan de beurs, de organisatie is niet aansprakelijk
voor schade aan goederen of personen, diefstal of anderszins. Dit alles in de
ruimste zin van het woord.
In de tuinmarkthallen is roken niet toegestaan tevens mogen er geen motoren of
bromfietsen gestart worden. De hoeveelheid brandstof in de tanks moet
minimaal zijn, accu’s moeten losgekoppeld zijn.
Aan de inschrijving kan geen recht op vaststelling van standruimte worden
ontleend. De organisatie kan 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.
Na inschrijving ontvangt de deelnemer een factuur die binnen 14 dagen dient
betaald te worden. Bij afmelding binnen 3 weken voor aanvang van de beurs
vindt geen terugbetaling meer plaats. Door aanmelding en/of betaling voor
deelname verklaart de deelnemer zich akkoord met dit reglement van de Classic
Bikes Event.
Voor behoud van de vloer dient de deelnemer onder de motoren en bromfietsen
zelf een olieopvang te zorgen.
Alle standhouders dienen tijdens openingsuren van de beursdagen aanwezig te
zijn.
In en om de tuinmarkthallen mogen geen illegale kopieën, (huis)dieren en
etenswaren verkocht of verhandeld worden. Tabakswaren, alcoholhoudende
artikelen en bij de wet verboden artikelen mogen niet verkocht of verhandeld
worden. Huisdieren zijn niet toegestaan in de tuinmarkthallen.
De standhouders dienen de instructies van de mensen van de organisatie op te
volgen. Na afloop van de beurs dient men de stand leeg en schoon achter te
laten.
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