
*Online media pakket bestaat  uit: Digitale flyer en   
poster, banners te gebruiken voor op uw website, in 
nieuwsbrieven  en uw Social Media kanalen. Ook 
ontvangt u een unieke kortingscode voor entreetickets 
voor uw relaties. 
  

 

 

INSCHRIJFFORMULIER VOOR DEELNAME 

31e MODELBOUWSHOW.NL – 25 & 26 februari 2023 

 
Bedrijfsnaam: _____________________________________________________________ 

Naam contactpersoon: _____________________________________________________ 

Adres: ___________________________________________________________________ 

Postcode/woonplaats: ______________________________________________________ 

Mobiele telefoon: ____________________E-mail: _______________________________ 

BTW-nr.: _________________________________________ □ groothandel      □ detaillist 

KvK-nr.: _________________________________________ 

Artikelen: _________________________________________________________________ 

Marketing mogelijkheden 

 

Vermelding deelnemerslijst:     □  ja      □  nee    
Online mediapakket*:   □  ja      □  nee 
Nieuwsbrief Oldtimerproducties:  □  ja      □  nee 
Promotie posters A3, gratis  Aantal:      ___ 
Promotie flyers, gratis   Aantal:      ___ 

Ik schrijf me in voor het volgende onderdeel:  
 

□ Modelspoor  □ Houtbouw  □ Modelauto’s  □ Modelvliegtuigen  □ Modelboten  □ Bouwstenen 
□ Anders, nl; _____________ 
s.v.p. aankruisen welke van toepassing is   

Hiermede schrijven wij in voor de Modelbouwshow in 25 & 26 februari 2023 in Zeelandhallen te 

Goes en verzoeken ons te leveren: 

Tafel à € 163,00 excl. BTW ( lxb: 4m x 1 m lxb incl. 2 stoelen)                      Aantal:     ___ 
Standruimte à € 19,00 m2 excl. BTW                              Aantal:      ___   m2   
(Eventuele standbouw zullen wij op aanvraag gaarne voor u verzorgen.) 

Electra aansluiting à € 90,- excl. BTW*    Aantal:     ___     
Deelnemerskaarten       Aantal:     ___ 
(voor stand bemanning, max. 2 per tafel, gehele weekend geldig) 

 

 
 
Dit formulier vóór 01 januari 2023 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. 

mailto:info@modelbouwshow.nl

