
 

35e	Ruilbeurs	OMCH	vzw 
OMCH vzw, Wolfsdonksesteenweg 129, 
2230 Herselt, Ond. Nr.: 865.586.131 
 

Beste liefhebber – standhouder, 
 
“Oude Motoren Club Herselt vzw” organiseert dit jaar weer een ruilbeurs voor oude 
motoren en onderdelen. 
De beurs vindt plaats op 12 en 13 november 2022 op het alom gekende adres, nl. 
de parochiezaal en tent achter de kerk in Blauberg – Herselt. 
Indien u aan deze beurs wil deelnemen en iets te koop of te ruil heeft aan te bieden, 
gelieve dan zo vlug mogelijk een plaats te reserveren. 
 
De standplaatsen zijn volledig gratis; inclusief toegang voor 2 standhouders ! 
Vanaf de derde standhouder vragen wij u een democratische bijdrage van  € 3. 
 
Bij reservatie vragen wij een waarborg van € 15,00. Deze dient gestort te worden 
vóór 4 november 2022 op het rekeningnummer van de club :  
IBAN: BE54 0682 2578 4297 
BIC:  GKCCBEBB 
 
Vermeld duidelijk BEURS en uw NAAM. 
 
Vul het bijgevoegd Inschrijvingsformulier in en stuur het ingescande document naar: 
secretaris@omch.be 
 
Uw reservatie is pas geldig als uw waarborg is gestort !!! 
Dit bedrag wordt u zondag 17h00 terug overhandigd ! 
 
Opstellen kan vanaf vrijdagavond 18h00 en op zaterdagmorgen tussen 07h00 en 
08h30. Zowel de tent als de zaal worden ’s nachts bewaakt ( vrijdag en zaterdag ). 
 
Hopelijk kunnen we ook dit jaar op uw deelname rekenen. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
Bestuur OMCH vzw      Ben Heylen 

Secretaris OMCH vzw 
Tel.: 0499/673044 
E-mail: secretaris@omch.be  



INSCHRIJVINGSFORMULIER 
 
De Oude Motoren Club van Herselt vzw nodigt U graag uit op haar ruilbeurs 
voor oude en klassieke motoren .  

Waar : Parochiezaal en Tent te Blauberg – Herselt 
Wanneer :  12 en 13 november  2022 van  9h00 tot 17h00  !!!!! 

De standplaatsen voor deze beurs zijn geheel gratis en er is een 
ongevallenverzekering burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten .  
Inlichtingen en inschrijving via de secretaris van OMCH vzw: 
Heylen Ben. E-mail: secretaris@omch.be Tel.: 0499/673044 
**************************************************************** 
Deelnemer 
Naam : ............................................................................................................. 
Adres : ............................................................................................................. 
Telefoon : ........................................................................................................ 
E-mail:………………………………………………………………………. 
Zal deelnemen aan uw ruilbeurs op 12 en 13 november 2022 te Herselt .  
Wens : ................ meter tafel 
Omschrijving aangeboden materiaal:……………………………………….. 
………………………………………………………………………………. 
Ruimte voor ............ motorfietsen ........... bromfietsen . 
 
Ik stort voor 4 november 2022 een waarborg voor mijn aanwezigheid van 15,00 
Euro op rek. nr. IBAN:  BE54 0682 2578 4297   BIC: GKCCBEBB van 
OMCH vzw Wolfsdonksestw. 129 2230 Herselt , die ik terug zal krijgen op 
zondag om 17h00 . 
Uw reservatie is pas geldig als uw waarborg is gestort !!! 
Aanvoer materiaal  :  vrijdag vanaf  18h00 . 
                                 zaterdag van  07h00 tot 08h30 . 
Afvoeren materiaal :  zondag vanaf  17h00 .  
 
Reglement : Bromfietsen en moto’s aanbieden zonder brandstof  (brandgevaar). 
De standhouders verbinden er zich toe hun stand te bemannen en van materiaal 
te voorzien . Er is permanente bewaking ( ook ‘s nachts ) . 
De inrichtende club kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen , 
beschadiging , diefstal of verlies.  
 

Gelezen en goedgekeurd , datum en handtekening:  
 
 
Oude Motoren Club Herselt vzw                                                     
Afgekort : OMCH vzw 
BFOV nr. :113 
Web: www.omch.be 


