
Central Classics oldtimer motor- en bromfietsbeurs in hartje Nederland, in de hallen van Expo Houten
Zaterdag 17 en zondag 18 december 2022

Opbouw stands: vrijdag 16 december van 14.00 - 20.00 uur en zaterdag van 07.30 - 09.15 uur. Zondag open voor standhouders 09.00 uur.
Open voor publiek: zaterdag 10.00 - 17.00 uur en zondag van 10.00 - 16.00 uur. Afbouw stands zondag 16.00 - 20.00 uur.

Dhr./Mevr.: Bedrijfsnaam:

Straat: Postcode:                      Plaats:

 Land:

Telefoon:                                                           Mobiel:                                       

E-mail: Website:

Verklaart zich door aanmelding accoord met de voorwaarden van inschrijving/deelname aan de Central Classics beurs zoals 
vermeld in het reglement op de achterzijde/pag. 2 van dit formulier en zoals te lezen op de website www.centralclassics.nl.

Alle ingebrachte goederen dienen direct met motoren of bromfietsen uit 1980 of eerder verband te houden. 
Alle goederen die hier buiten vallen dienen op het eerste verzoek van de organisatie van de beurs verwijderd te worden.

Geef a.u.b. aan wat u mee brengt (meerdere mogelijkheden aan te vinken):
  □ Motoren
  □ Motoronderdelen 
  □ Bromfietsen  
  □ Bromfietsonderdelen

U bestelt minimaal 1 standplaats. (Dit betreft een grondplaats van 3,50 x 1,80 meter. Daarop kunt u indien nodig tafels bestellen.)
U bestelt minimaal 1 standhouderskaart. Iedere persoon op uw standplaats heeft een deelnemerskaart nodig (behalve 
dames, die zijn bij standhouders ook gratis. Maar er is altijd minimaal 1 betalende persoon per stand). 
U bestelt stroom indien nodig (beperkt aanwezig). U ontvangt als standhouder 1 gratis parkeerkaart voor het binnenterrein. 

Standplaatsen (3,50 m. breed x ong. 1,80 m. diep)        € 55,00 x           (aantal) =  €       (minimaal €  55,00)

Tafelsets (1 set bestaat uit 2 tafels, totaal 3,20 x 0,80 meter)    €  10,00 x           (aantal) =  €

Deelnemerskaarten (vrijdag, zaterdag en zondag geldig)  €  12,00 x           (aantal) =  €       (minimaal €  12,00)

Stroom 220 Volt, indien aanwezig (zelf verlengsnoer meenemen)   €  15,00 x           (aantal) =  €       

Er zijn geen stoelen beschikbaar, a.u.b. zelf meenemen                       Totaalbedrag*            €                                                         (minimaal € 67,00)

* Indien door overheids/RIVM-richtlijnen voor corona de beurs geen doorgang kan vinden, worden alle betaalde bedragen 100% teruggeboekt.

Op de site van Central Classics komt een overzicht van de deelnemers met een link naar hun eventuele websites. 
Vinkt u hier a.u.b. aan of en met welke (hierboven ingevulde) gegevens u in dat overzicht vermeld wilt staan: 
□ Naam    □ Website    □ Geen van allen
Voor beursbezoekers is er een plattegrond met een overzicht van deelnemers. Wilt u hierop vermeld staan? □ Ja □ Nee
□ U wilt Central Classics strooifolders A5 formaat, aantal                      . Affiches formaat 60 x 42 cm, aantal

Datum aanmelding:  Handtekening:

Wensen/opmerkingen:

Central Classics 8 - 2022
(zie www.centralclassics.nl voor actuele info)

Aanmeldformulier 

Dit aanmeldformulier graag zo spoedig mogelijk retour: 
- per e-mail (gescand): aanmelding@centralclassics.nl
- of per post sturen naar: 
   Central Classics, Postbus 22, 3700 AA Zeist. 

Correspondentie en factuur gaan via de mail (of u moet 
alleen een postadres hebben). Inschrijving is afgerond na 
ontvangst van uw betaling o.v.v. factuurnummer.

Voor actuele informatie over de status van de beurs i.v.m. 
overheids/RIVM-richtlijnen, bezoek www.centralclassics.nl. 
Voor extra informatie mail naar info@centralclassics.nl 
of bel Titus Nietsch , 06 305 425 28. Openingstijden kantoor: 
ma t/m vrij van 09.00 - 17.30 uur. 

Beurslocatie: Expo Houten, 
Meidoornkade 24, 3992 AE Houten. 

Central Classics is organisator, en onderdeel van Dipebé Holding b.v.AF8-22/A1

 *Bij de indeling binnen dit kader is er een maximum aan het aantal standhouders
 □ Accessoires* □ Kleding, helmen*
 □ Miniaturen* □ Boeken/documentatie* 
 □ Gereedschap* □ Overige* :  



Central Classics wil een reeks goede en prettige beurzen maken. 
Daar zijn enkele afspraken voor nodig.

Reglement Central Classics beurs

1. Tijdens de beursdagen kunnen deelnemers motoren en bromfietsen te koop of te ruil aanbieden of 
showen, zolang het betreffende bouwjaar dateert van vóór of uiterlijk van 1980. Alle andere ingebrachte 
goederen dienen direct met motoren of bromfietsen uit die periode verband te houden, dit ter beoordeling 
van de organisatie. Alle goederen die hier buiten vallen dienen op het eerste verzoek van de organisatie van de 
beurs verwijderd te worden.  

2. De Central Classics beurzen vinden plaats in de Expo Hallen in Houten. In de hallen ligt tapijt. Onder motoren 
en bromfietsen of onderdelen hoort een olieopvang te liggen, de organisatie heeft hiervoor tapijttegels beschik-
baar bij de organisatiestand. Losse onderdelen die worden uitgestald op de grond horen op door de deelnemer 
zelf meegebracht zeil te liggen. Van alle deelnemers wordt verwacht dat ze verantwoord met de vloerbedekking 
omgaan. Aan de wanden, plafonds, pilaren, e.d. mag niets worden bevestigd (geen plakband, punaises, etc.). 
Maximale hoogte van een stand is 3,50 meter. De standhouder is verplicht zijn stand schoon en leeg achter te laten.

3. De hallen zijn toegankelijk voor opbouw van stands op de volgende tijden: vrijdag van 14.00 tot 20.00 uur 
en zaterdag van 07.30 tot 09.15 uur, alle auto’s en bussen horen om 09.30 uur uit de hallen te zijn (om 10.00 
uur open voor bezoekers). Zondag open voor standhouders vanaf 09.00 uur via de loopdeur bij roldeur 1, geen 
opbouw mogelijk. Afbouw stands zondag van 16.00 tot 20.00 uur. 
Open voor bezoekers: zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en zondag van 10.00 tot 16.00 uur. Alle standhouders 
worden geacht tijdens de openingsuren aanwezig te zijn.
Bij de op- en afbouw mogen auto’s en bestelbussen tot 3.500 kg de hallen inrijden. (Zwaardere bussen en 
vrachtwagens zijn NIET toegestaan, overleg a.u.b. met de organisatie.) Deelnemers volgen de instructies van de 
mensen van de organisatie op. 

4. In de hallen mogen geen motoren of bromfietsen gestart worden. De hoeveelheid brandstof in tanks moet 
minimaal zijn. Accu’s moeten losgekoppeld zijn. Roken in de hallen en andere ruimtes van Expo Houten is niet 
toegestaan.

5. De organisator is nooit partij bij, maakt nooit deel uit van, en is nooit aansprakelijk voor een ruil- of koop- 
overeenkomst of andere mondelinge of schriftelijke afspraak die tussen welke partijen dan ook gemaakt wordt. 
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. 

6. Aanmelding geeft niet automatisch recht tot deelname en standruimte. De organisatie kan een aanmelding 
niet in behandeling nemen, bij inschrijving minder dan de aangevraagde standruimte toewijzen, vastgelegde/
betaalde standruimte alsnog wijzigen of intrekken, zonder dat de betreffende deelnemer aanspraak kan maken 
op schadevergoeding. Al eventueel betaalde bedragen worden (in verhouding) geretourneerd.

7. Na inschrijving ontvangt de deelnemer een factuur die binnen 10 dagen betaald dient te worden. Bij afzeg-
ging binnen 3 weken voor aanvang van de beurs vindt geen terugbetaling meer plaats. 2 weken voor de beurs 
worden de standhouderskaarten en informatie over de standruimte per post verstuurd. (Toevoeging 2022: 
Indien door overheids/RIVM-richtlijnen voor corona de beurs geen doorgang kan vinden, worden alle betaalde 
bedragen 100% teruggeboekt.) Evt. tussentijdse informatie zal zoveel mogelijk via e-mail verzonden worden.

8. Door aanmelding en/of betaling voor deelname verklaart de deelnemer zich accoord met dit reglement van 
de Central Classics beurs. Dit reglement is ook te lezen op de website www.CentralClassics.nl.

Central Classics is organisator, en onderdeel van Dipebé Holding b.v.

AF8-22/A1


