Amazonelaan 86
NL-1448 TN Purmerend

EUROSPOOR2018: 9, 10 en 11 november 2018

26 jaar!

Aan : Niet-commerciële instellingen op (model)spoorgebied
Datum : Maart 2018
Betreft : Uitnodiging tot deelname aan Eurospoor2018
Geachte dames en heren,
Eurospoor2018, the year after!
Onze dank en waardering gaan uit naar alle deelnemers, bezoekers en medewerkers die
ons de afgelopen 25 jaar een warm hart hebben toegedragen. Onnavolgbaar hoogtepunt
was het 25-jarig jubileum vorig jaar, met onder andere het verrassende Eurospoor
Prijzenfestival, waarbij het publiek honderden modelspoorartikelen kon winnen. Inmiddels
werken we al lang toe naar een volgend Eurospoor. Een evenement op internationale
schaal, waarmee we weer zoveel mogelijk binnen- en buitenlandse bezoekers van modelspoor in vervoering willen brengen. We nodigen u van harte uit om hieraan deel te nemen.
EUROSPOOR wordt gehouden op de allerbeste (A1) locatie die er in Nederland te vinden is:
Jaarbeurs Utrecht, internationaal georiënteerd, uiterst centraal gelegen met het
spoorwegstation op loopafstand (7 minuten) en met enorme parkeerfaciliteiten.
Wij gaan ons uiterste best doen om ook van dit 26e evenement een succes te maken met
een geweldige show met vele nieuwe binnen- en buitenlandse modelbanen, uitgebreide
modeltreinverzamelingen, demonstraties op modelbouwgebied, stands van vertegenwoordigers en detaillisten, een modelspoormarkt voor gebruikte modelspoorartikelen en nog veel
meer.
Zondag 11 november is familiedag. Kinderen t/m 11 jaar mogen op die dag met een
onlinekaart gratis Eurospoor bezoeken. Al jaren is deze actie een groot succes! Dit zorgt
voor een aanzienlijk EXTRA potentiëel aan bezoekers en nieuw geïnteresseerden voor
modelspoor.
Eurospoor investeert al jaren in de toekomst van de modelspoorhobby, zowel met het
evenement als met ons tijdschrift de Eurospoor Express dat overal, en ook op het
evenement, gratis verkrijgbaar is. Oplage 20.000 exemplaren per editie!
U kunt een advertentie plaatsen in de najaarseditie van het Eurospoor Express Magazine.
Informatie en de tarieven kunt u vinden op: www.eurospoorexpress.nl/adverteren.html.
Uw advertentie kunt u aanleveren tot uiterlijk 15 mei aanstaande.
Wij stellen het op prijs als u bereid bent om ook ons promotiemateriaal voor
Eurospoor2018 te verspreiden, want voldoende bezoekers is een van de voorwaarden om
een evenement in stand te houden. Bij interesse verzoeken wij u het bijgaande
aanvraagformulier ‘Promotiemateriaal’ ingevuld te retourneren, ook als u dit jaar geen
deelnemer bent.
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-2Eurospoor is er ook voor niet-commerciële instellingen die zich op een of andere wijze
bewegen op het terrein van de modelspoorhobby. Misschien bent u geïnteresseerd om zich
te presenteren aan een groot publiek. De Jaarbeurshallen bieden u optimale expansie,
zodat u ten volle kunt exposeren. Door de ruime indeling is er van gedrang geen sprake.
U kunt tegen een geringe vergoeding deelnemen en uw instelling of stichting promoten.
Verkoop is in beperkte mate mogelijk (zie inschrijfformulier). Wij hopen van harte dat u
kunt en wilt meedoen. Wij verwelkomen u graag als deelnemer en zijn ervan overtuigd dat
deze editie ook voor ú succes zal opleveren.
U doet voordelig mee met Eurospoor2018 als u uw inschrijving vóór 15 juli 2018 instuurt.
Bij aanmelding na die datum wordt het totaalbedrag verhoogd met € 25,administratiekosten.
Mochten er nog vragen zijn, stel ze gerust, wij staan u graag te woord.
Met vriendelijke groet,

EUROSPOOR
Drs L.T. Hendriksen
Mw. C. Hendriksen-Gopal

Deelnemersovereenkomst (NCI)
Niet-commerciële instellingen
Eurospoor 2018
9, 10 en 11 november
Jaarbeurs Utrecht

EUROSPOOR
Amazonelaan 86
NL – 1448 TN PURMEREND
Tel. 0031.(0) 299.640354
Fax. 0031.(0) 299.646197
eurospoor@eurospoor.nl
www.eurospoor.nl

Bindend inschrijfformulier voor deelneming

U doet voordelig mee met Eurospoor2018 als u uw inschrijving vóór 15 juli 2018 instuurt. Bij aanmelding na
die datum wordt het totaalbedrag verhoogd met € 25,- administratiekosten. Prijzen gelden voor de duur van
het evenement (3 dagen) en zijn inclusief btw. Drukfouten voorbehouden.

Bewaar een kopie van dit formulier voor uzelf
De volgende partijen komen hierbij overeen, dat ter uitvoering van een modelspoorevenement de navolgende
aangelegenheden worden afgesproken. Naam, plaats en tijdstip van het evenement: EUROSPOOR2018 in de
Jaarbeurs te Utrecht op 9, 10 en 11 november 2018.
De organisatie EUROSPOOR ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door: L.T. Hendriksen, Amazonelaan 86,
Purmerend hierna te noemen: "De organisator" en de deelnemende Niet-Commerciële Instelling (NCI):
Naam instelling: ___________________________Rechtsgeldig vertegenwoordigd door:____________________
Adres, Postcode, Woonplaats:_________________________________________________________________
Telefoon:

_____________________________E-mail: _________________________________________
Bedrag

1.

Mijn bestelling (prijzen inclusief btw)
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_____ Marktkra(a)m(en) (4 x 1 m) incl. vloeroppervlak à € 27,50 (Maximaal 3 kramen) €______
Aansluitpunt elektra ( 1 Kw) bij uw kraam, incl. verbruik à € 62,€______
€______
___m2 Vrije ruimte (gaarne schets (met zichtzijde(n)) meesturen) à € 14,- per m2
Alleen mogelijk als u een eigen stand met vaste wanden heeft.
4 m2 Eurospoor stand met afmetingen van 2 m x 2 m voorzien van witte wanden,
€ 229,90
vloerbedekking (blauw), frieslijst en stroomaansluiting tot 750 Watt.
_____ Klapstoelen ( excl. € 5,- borg per stoel)
à € 6,66
€______
Na terugontvangst van de stoel op de laatste beursdag zal de borg u contant
worden geretourneerd. Na de evenementsdagen vervalt de aanspraak op de borg.
Verplichte bijdrage in de communicatiekosten
€ 70,-

Kruis uw keuze aan

2.

U wilt de volgende activiteiten verrichten (meerdere keuzes mogelijk):
Beperkte verkoop
Demonstratie
Voorlichting
Zelfwerkzaamheid publiek
Anders, t.w.:__________________________________________

3.

Indien u verkoopt, gaarne korte omschrijving van de artikelen:
___________________________________________________________________________________
Door de NCI mag verkoop plaatsvinden voorzover de aangeboden artikelen direct verband houden met het
niet-commerciële doel dat de instelling dient.

4a.

Gratis deelnemerskaarten
Tot en met 8 m2 oppervlakte ontvangt elke deelnemer gratis 4 deelnemerskaarten.
Van 9 t/m 20 m2: 6 deelnemerskaarten; 21 t/m 40 m2: 8 deelnemerskaarten.
Benodigd aantal gratis deelnemerspassen:

Aantal: ___

Namen (altijd invullen): _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Ten behoeve van uw deelname dient u vóór 15 augustus 2018 voor elke deelnemer een goed gelijkende
pasfoto (met vermelding van zijn/haar naam en de naam van inschrijver op achterzijde) naar bovenstaand
adres te sturen. Per e-mail is ook mogelijk: afmeting 2,5 cm breed x 3,34 cm hoog, resolutie 300 dpi. Wij
verzoeken u de gang van zaken rond de deelnemerspassen tijdig en gratis vooraf te regelen.
Eurospoor bewaart de pasfoto’s digitaal. Stuurt u ons voor elke deelnemer een recente (kleuren)pasfoto
in per post of e-mail. Geen kopie als u de foto per post opstuurt.
De foto’s zijn al in bezit van EUROSPOOR

Ja
1

nee

deels

b.

Zijn de foto’s ouder dan 5 jaar? Zo ja, dan ontvangen wij graag recente foto’s van deze personen.

c.

Op- en afbouwpassen
Deelnemers hebben geen op- en afbouwpas nodig. Maar indien u gedurende de op- en afbouw
meer krachten nodig heeft, kunt u voor deze extra krachten gratis op- en afbouwpassen aanvragen. Deze
passen zijn alleen geldig op donderdag 8 november de gehele dag en zondag 11 november vanaf 17.00
uur. Voor deze passen zijn geen pasfoto’s nodig. Wel dient u ons de namen door te geven van diegenen
die een op- en afbouwpas zullen ontvangen.
Benodigd aantal op- en afbouwpassen:____ (dus voor extra krachten die geen deelnemer zijn).
Volledige namen:___________________________________________________________________

d.

Handelingen met pasjes vanaf 15 augustus
Vanaf 23 september zijn wij niet meer in staat deze dienst gratis te verlenen.
-

Pasje omwisselen van 15 augustus t/m 22 september (max. 3 pasjes)
Pasje omwisselen van 23 september t/m 7 oktober, per pas
Pasje omwisselen / maken vanaf 8 oktober tot opbouwdag 8 november, per pas
Omstreeks 22 oktober 2018: Eurospoor verstuurt deelnemersinfo inclusief pasjes.
Pasjes die op de opbouwdag omgewisseld/vervangen worden, per pas

- Een pas (met foto, 4 dagen geldig) laten maken in de Jaarbeurs tijdens de opbouwdag en/of 1 van de 3 beursdagen. Prijs voor kinderen en/of volwassenen, per pas
- Op- en afbouwpas (zonder foto) op donderdag de hele dag en zondag na 17.00 uur

Gratis
€ 2,50
€ 10,€ 17,50
€ 30,00
Gratis

Het systeem met persoonsgebonden pasjes is in uw belang: het verhoogt de veiligheid van
deelnemers en biedt een betere bescherming van uw goederen.
5.
a.
b.
c.
d.

e.
f.
g.
h.

Aanvullende deelnemersvoorwaarden
Door de NCI mag verkoop plaatsvinden voorzover de aangeboden artikelen direct verband houden met het
niet-commerciële doel dat de instelling dient.
Het verkopen of promotie maken ten behoeve van derden is niet toegestaan.
Indien de NCI toch de regels uit het gestelde hierboven in artikelen a en b overtreedt zal hij terstond door
EUROSPOOR worden aangemerkt als een commerciële deelnemer en dientengevolge de verplichtingen van
een commerciële ondernemer dienen na te komen.
Materialen van standbouw en ander afval dient u zelf mee terug te nemen. Indien standbouwmaterialen
en/of ander afval worden achtergelaten, wordt u de afvoer daarvan in rekening gebracht. Indien u de voor
publiek bestemde partybanken, kliko vuilnisbakken etc. wederrechterlijk uw stand binnenhaalt, bent u terstond
huurder à € 50,- per stuk.
De NCI is aansprakelijk voor de schade, die door toedoen of nalatigheid van hemzelf of zijn lasthebbers
dan wel door zijn inzendingen aan EUROSPOOR worden toegebracht.
De NCI dient verplicht verzekerd te zijn tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid.
De NCI gaat er onvoorwaardelijk mee akkoord dat gedurende het evenement zowel EUROSPOOR als pers
en publiek foto- en/of video-opnamen van de presentatie maken.
Het is niet toegestaan huisdieren mee de hallen in te nemen.

Door ondertekening van dit inschrijfformulier voor EUROSPOOR2018 verklaart ondergetekende zich akkoord met de
algemene deelnemersvoorwaarden en de aanvullende voorwaarden voor niet-commerciële instellingen zoals boven
vermeld. Aldus opgemaakt en ondertekend door de bovengenoemde partijen:
_______________
(Plaats en datum)

_________________
(Plaats en datum)

_______________________________
(Handtekening vertegenwoordiger NCI)

__________________________
EUROSPOOR, L.T. Hendriksen

Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de algemene deelnemersvoorwaarden, ter inzage
op het hoofdkantoor te Purmerend, Amazonelaan 86. Een afschrift van deze voorwaarden zal de deelnemer op
diens eerste verzoek kosteloos worden toegezonden.
AANSPRAKELIJKHEID

Er is op donderdagnacht, vrijdagnacht en zaterdagnacht bewaking in de hallen. Het deelnemen aan het evenement
is echter geheel voor eigen risico van de participant. De organisatie is niet aansprakelijk voor enigerlei schade
ontstaan aan deelnemers en/of goederen van deelnemers.
2

EUROSPOOR

Aanvraagformulier
promotiemateriaal
EUROSPOOR 2018
9, 10 & 11 november

Amazonelaan 86
NL – 1448 TN PURMEREND
Tel. 0031.(0) 299.640354
Fax. 0031.(0) 299.646197
eurospoor@eurospoor.nl
www.eurospoor.nl

AANVRAAGFORMULIER PROMOTIEMATERIAAL EUROSPOOR 2018
(Opsturen, mailen of faxen)
Gegevens:
Clubnaam / naam exposant: _______________________________________________________________
Contactpersoon: ___________________________ Telefoon:_____________________________________
Email: _____________________________________________________________________________

Verzendadres:
Naam: _______________________________________________________________________________
Adres: _______________________________________________________________________________
Postcode + Woonplaats + Land:____________________________________________________________

Stuur mij graag franco het volgende:
Aankondigingsposter Eurospoor2018, 42 cm x 59 cm (A2)

Nederlands

aantal ______

Aankondigingsposter Eurospoor2018, 42 cm x 59 cm (A2)

Duits

aantal ______

Aankondigingsposter Eurospoor2018, 42 cm x 59 cm (A2)

Engels

aantal ______

Aankondigingsposter Eurospoor2018, 42 cm x 59 cm (A2)

Frans

aantal ______

Brochure in 4 talen ter aankondiging van Eurospoor2018 (A5 formaat)

aantal ______

Tijdschrift Eurospoor Express met informatie over Eurospoor en modelspoor

aantal ______

Wij danken u hartelijk voor uw interesse en medewerking!

EUROSPOOR
Leo en Chitra Hendriksen

