Inschrijvingsformulier standhouders 37e Oldtimerbeurs (06 & 07/11)
Stuur dit volledig ingevulde en ondertekende formulier op (of mail het) naar Veteraanmotoren Houtland vzw,
Bontenhondstraat 8, 8810 Lichtervelde, GSM: +32 (0)495 79 56 60 E-mail: cools_luc@telenet.be.
Inschrijven kan ook digitaal via onze website www.veteraanmotorenhoutland.be
Persoonlijke gegevens: gelieve alle gevraagde gegevens in te vullen in blokletters
Naam : ..................................................

Voornaam : ...........................................

Straat : .................................................

Huisnr/ bus:............................................

Postcode : ..............................................

Gemeente : ............................................

Tel. : ....................................................

E-mail : .................................................

Gewenst aantal meters: (de standen zijn 2 meter diep, een tafel meet 2x1)
Lopende meters ZONDER tafel: ________ x € 3,00 / meter = ________________ euro
Lopende meters MET tafel: ___________ x € 6,00 / meter = ________________ euro
+ € 50,00 (waarborg, wordt terugbetaald op beurs). Totaalbedrag: ___________ euro
Het totaalbedrag dient VOORAF gestort te worden op de clubrekening IBAN: BE15 0013 9362 1430
BIC: GEBABEBB met de vermelding “uw naam + voornaam + oldtimerbeurs”.
Na inschrijving ontvangt u van ons een bevestiging.
Praktische afspraken:
Aanvoer materiaal:
vrijdag 5 november van 14u tot 20u
Openingsuren beurs: zaterdag 6 november van 9u tot 18u (standhouders v/a 7u00)
zondag 7 november van 9u tot 17u (standhouders v/a 8u00)
Ontruimen stand:
zondag 7 november tussen 17u en 20u
REGLEMENT
• Enkel motorfiets gerelateerde goederen mogen worden aangeboden.
• Alle voertuigen worden aangeboden met een lege benzinetank en afgekoppelde batterij. Dit om
het risico op brandgevaar uit te sluiten.
• De standhouders verbinden er zich toe de stand gedurende beide beursdagen te bemannen en
van materiaal te voorzien.
• Tijdens het klaarzetten van de stand worden 2 personen per stand (vanaf > 6m) toegelaten. Vanaf
12 meter zijn dat 3 personen; vanaf 18 meter 4 personen. Deze mensen krijgen elk een
individueel polsbandje. Enkel personen met een polsbandje aan worden tijdens de op- en afbouw
toegelaten in de zaal. Ongeschonden polsbandjes zijn het ganse weekend geldig.
• De inrichters zijn NIET verantwoordelijk voor ongevallen van welke aard ook, noch voor verlies,
beschadiging of diefstal.
• Er wordt bewaking voorzien door de inrichter die een verzekering heeft afgesloten tegen brand
en burgerlijke aansprakelijkheid.
Ik ga akkoord met bovenstaand reglement: (aankruisen wat van toepassing is)
O ja, ik ga akkoord
Datum: ___ / ___ / 2021

O neen, ik ga niet akkoord
Handtekening: ______________________

