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INTERNATIONALE
van bromfietsen, motoren, scooters en onderdelen

HAMONT (B) / BUDEL (NL)
Reglement

13DE OLDTIMERBEURS TE HAMONT (B)/ Budel (NL)
INTERNATIONALE OLDTIMERBEURS OP ZONDAG 22 APRIL 2018, Poelderstraat te Budel (NL)

1.

Op zondag 22 april 2018 organiseert de familie Saes voor het 13de maal een oldtimerbeurs voor motoren,
bromfietsen, scooters en onderdelen.

2.

De beurs wordt gehouden op de Poelderstraat te Budel (NL).
Er worden zowel binnen- als buitenstands voorzien.

3.

De organisator is niet aansprakelijk voor geschillen tussen de deelnemers en derden of deelnemers onderling.

4.

Openingstijden:
Beurs:
Zondag
Opbouw :
Zaterdag
Zondag
Afbraak :
Zondag

22 april 2017
21 april 2017
22 april 2017
22 april 2017

09.30 tot 17.00 uur
16.00 – 20.00 uur
07.00 – 09.00 uur
na 17.00 uur

Alle goederen zondag 22 april tentoongesteld dienen er te blijven tot 17.00 uur. De betrokken deelnemers
blijven verantwoordelijk voor hun goederen en het transport daarvan. Elke eventuele schade en letsels aan
derden vallen onder de verantwoordelijkheid van de betrokken deelnemers en kunnen in geen geval verhaald
worden op de organisator.
5.

Bevestiging van deelname, 2 deelnemerskaarten per standhouder en uw standplaatsnummer ontvangt u
NA BETALING, 2 weken voor aanvang van de beurs. Uw betaling dient op onze rekening te staan
voor 1 maart 2018

6.

De inschrijvingen worden chronologisch behandeld volgens datum van betaling. Aan de inschrijving kan geen
recht op vaststelling van standruimte worden ontleend. De organisator kan in bijzondere gevallen een
inschrijving niet in behandeling nemen, minder standruimte toewijzen dan waarvoor is ingeschreven, zonder
dat de deelnemer aanspraak kan maken op vergoeding van schade.

7.

Elke exposant is verantwoordelijk voor de netheid van de stand en hij dient al zijn goederen alsmede de
restanten na de beurs te verwijderen.

8.

Indien de organisator oordeelt dat het houden van deze activiteit onmogelijk zou worden, het zij geheel, het zij
gedeeltelijk, kunnen de deelnemers of bezoekers op geen enkele vergoeding, terugbetaling van de gestorte
sommen, schadeloosstelling op verlies van winst, aanspraak maken.

9.

Door het feit, de plaats voor de stands ter beschikking te stellen, zullen de inrichters voldaan hebben aan al hun
verplichtingen tegenover de deelnemers ( exposanten ). De inrichters zijn ontslagen van het risico voor eventuele schade of diefstal. Iedere deelnemer is verantwoordelijk voor zijn tentoongesteld materiaal zowel tijdens als
na de bezoekuren. Betalingen: IBAN: NL20RABO 0109533453 / BIC RABONL2U

Vanuit Nederland: 0653234010 • 0637282055 • 0495-495542
Vanuit België:
0031-653234010 • 0031-637282055 • 0031-495 495542
E-mail:
info@oldtimerbeurs.be
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