
 

INSCHRIJFFORMULIER VOOR DEELNAME 

MODELBOUWSHOW.NL – 18 & 19 juni 2022 

 

Naam Vereniging/Hobbyist: __________________________________________________ 

Naam  contactpersoon: _____________________________________________________ 

Adres: ______________________________ Postcode/woonplaats: __________________ 

Mobiele telefoon: _______________________E-mail: _____________________________ 

Wenst deel te nemen aan de Modelbouwshow in juni 2022 te Autotron, Rosmalen en heeft  

□ geen  □ wel  bezwaar tegen vermelding deelnemerslijst. 

Betreft: (graag omcirkelen welke van toepassing is) 

Modelspoor – Houtbouw – Modelauto’s – Modelvliegtuigen – Modelboten – Bouwstenen – Overig 

Specificatie Overig:  ________________________________________________________ 

Benodigde meters: lengte: ____________________ breedte: _______________________ 

____ aantal tafels (lengte 4 m, 1 m breed)   ____ aantal stoelen    

Elektra:     ja / nee ten behoeve van: _________________________________________ 

Dranghekken om stand:   ja / nee  (worden geplaatst binnen door u hierboven aangegeven ruimte) 

____ aantal liter gas dat u meeneemt     

____ aantal deelnemersbandjes voor standbemanning, max. 2 per tafel (gehele weekend geldig) 

____ aantal flyers, gratis (u ontvangt tevens van ons een digitale flyer)   ____ aantal posters, gratis     

Gevraagde onkostenvergoeding € ________ graag met specificatie / onderbouwing. 

Wij zullen geen verblijf regelen en verzoeken u graag deze zelf te regelen en hier rekening mee te 

houden bij de aanvraag van de onkostenvergoeding. 

Afhankelijk van de hoogte van de gewenste vergoeding en de beschikbare ruimte zal het helaas 

noodzakelijk zijn een selectie toe te passen. Graag ontvangen wij een zo duidelijk mogelijk plan van 

opzet om een weloverwogen selectie te kunnen maken. 

Dit formulier vóór 18 april 2022 retourneren aan: info@modelbouwshow.nl of Autotron 

Oldtimerproducties, t.a.v.: Modelbouwshow, Postbus 142, 5240 AC  ROSMALEN 

Voor akkoord:        Datum: 

Handtekening: __________________________________  ____________________  

Op alle overeenkomsten die u als exposant sluit met en op alle bestellingen die u als exposant plaatst bij Autotron Rosmalen 

Exploitatie B.V. ten behoeve van (deelname aan) het evenement zijn de Algemene standhouder- en exposantenvoorwaarden 

(automotive) (versie 01-07-2020) van toepassing. Middels het ondertekenen van dit formulier verklaart u de hiervoor bedoelde 

Algemene standhouder- en exposantenvoorwaarden te hebben ontvangen en daarmee akkoord te gaan. Alleen volledig ingevulde 

inschrijfformulieren worden in behandeling genomen. 
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