OLDTIMER TWEEWIELERBEURS ZUIDBROEK 23 februari 2019
Oldtimer Bromfietsclub 1 op 25
Ommelanderwijk 176
9644 TR Veendam
Tel: 0598-63 12 45
Bank: Rabobank Stad en Midden Groningen
Banknr: NL63 RABO 0145.4693.36
Inschrijving KvK Groningen 02087401

Inschrijfformulier standplaatsen.
(insturen naar bovenstaand adres of mailen naar beurs@1op25.nl)
AANVRAGER:
Naam

:…………………………….……

Straat

:……………….…………………..

Postcode

: …………………………………

Woonplaats :………….………………………..

Telefoon

:……………………………….…

Mobiel

E-mail

:…………………………………

:…………………………………...

Verkoopwaar: ……………………………......
Hierbij zou ik graag tot mijn beschikking hebben:
…….. stuk(s) Standplaats (ca 4 meter breed en 3 meter diep) à € 25,-…….. stuk(s) Standplaats incl. kraam (ca 4 meter breed en 3 meter diep) à € 45,-(Voor show gelden andere regelingen, neem even contact op met onderstaand contactpersoon)
Eventuele voorkeur ten aanzien van de plaats (wij doen onze uiterste best, maar garanderen niets):
De betalingen dienen ter plaatse betaald te worden of 4 weken van te voren te zijn overgemaakt op
rekening: NL63 RABO 0145.4693.36 Rabobank Stad en Midden Groningen, t.n.v. Oldtimer
bromfietsclub 1 op 25. Wacht met overmaken tot je de bevestiging hebt gehad!
Ik ga akkoord met de algemene bepalingen zoals die gesteld zijn in bijlage 1.
Woonplaats:

Datum:

……………………..

….-.…- 20..

Handtekening:
……………………………..

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
Arthur Janssen
Coördinator Beurs
Tel. 0598- 63 12 45
E-mail: beurs@1op25.nl

Overnachten in camper of hotel zie ommezijde voor de mogelijkheden.
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Bijlage 1:
ALGEMENE BEPALINGEN:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Door het ondertekenen van de huurovereenkomst is mijn komst zeker indien toelating door
organisatie.
De plaats(en) mogen niet onderverhuurd.
Alleen geheel ingevulde overeenkomsten zullen in behandeling worden genomen.
De organisatie bepaald wie wordt toegelaten als standhouder.
Er worden per verkoopstand maximaal 2 standhouderskaarten verstrekt.
Aanhangers en verkoopwagens zijn niet toegestaan tenzij in overleg met de organisatie.
De catering wordt verzorgd door Van der Valk, de uitgifte of verkoop van snoep, etenswaren
en drankwaren wordt daarom niet gedoogd.
De algemeen geldende fatsoensnormen worden aangehouden.
Afval wordt na afloop van de beurs door de standhouder weer meegenomen, de plaats wordt
schoon achtergelaten, zo niet zullen de kosten + 50 euro verhaald worden.
Parkeren op hiervoor door organisatie aangewezen plaatsen.
De club is niet aansprakelijk voor eventuele beschadigingen, diefstal of andere soorten van
claims die ontstaan tijdens de beurs.
Binnen in de hal gelden de door Van der Valk gestelde regels voor veiligheid, orde en netheid
Vernielingen en of beschadigingen aangebracht aan Van der Valk eigendommen zullen worden
verhaald.
Stands opbouwen: vrijdag 22 februari van 12.00 uur tot 20.00 uur en zaterdagmorgen 23
februari vanaf 6.00 uur ‘s-morgens. Zaterdagmorgen na 8.30 uur geen mogelijkheid meer om
stand op te bouwen.
Stands afbreken alleen vanaf zaterdagmiddag 16.30 uur. Reeds inpakken en afbreken voor
sluitingstijd van de beurs is niet toegestaan.
De hal dient zaterdag 23 februari voor 19.00 uur leeg te zijn.

Van der Valk Hotel Groningen - Zuidbroek A7 bied de volgende mogelijkheden aan:
➔

Overnachting 2-persoonskamer incl. ontbijtbuffet 82 euro per nacht.

➔

Overnachting 1-persoonskamer incl. ontbijtbuffet 62 euro per nacht.

➔

Overnachting in eigen camper incl. stroom 12 euro per nacht. (max 25 campers)

➔ Dinermogelijkheid: 3-gangen maandmenu 24,50 euro per persoon.
(Tarieven zijn exclusief toeristenbelasting)

Meer info en te boeken rechtstreeks bij Van der Valk Hotel Groningen – Zuidbroek A7 0598-453787

