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EUROSPOOR2021: 29, 30, 31 oktober 2021          27e editie! 
Aan : Niet-commerciële instellingen op (model)spoorgebied 

Datum : Mei 2021 
Betreft : Uitnodiging Tot deelname aan Eurospoor2021 
 
 
Geachte dames en heren, beste Eurospoor deelnemers en liefhebbers, 
 
Eurospoor2021, terug na 2 jaar afwezigheid! Onvoorstelbaar maar waar! 
 
De Covid-19 crisis heeft ons allen in de greep gehouden. Wij hopen oprecht dat u behalve 
de lockdown en andere beperkingen van onze vrijheid geen gezondheidsschade heeft 
opgelopen. Voor wie dat wel in huiselijke kring of clubverband heeft ondervonden en 
misschien een collega, familielid of (club)vriend heeft verloren betuigen wij ons diepe 
medeleven. We maken een pandemie mee die niet snel vergeten zal worden. Gelukkig zijn 
er inmiddels meerdere vaccins die de mensheid voor erger kunnen behoeden. Vaccins die 
ervoor gaan zorgen dat wij langzamerhand ons dagelijkse leven weer kunnen oppakken en 
de kille 1,5 meter maatschappij vaarwel kunnen zeggen. 
 
Momenteel worden wereldwijd miljoenen mensen gevaccineerd en in Nederland hoopt men 
in de maand juli iedereen die dat wil, te hebben gevaccineerd. Dit biedt perspectieven voor 
het houden van Eurospoor2021 in de Jaarbeurs te Utrecht (NL). 
 
Vanuit de huidige situatie is het misschien moeilijk voor te stellen, maar er is een grote 
kans dat na de zomervakantie er weer een redelijk normaal leven ontstaat en velen 
dolgraag een modelspoorevenement willen bezoeken. Daarom gaan wij in hoog tempo 
verder met onze voorbereidingen voor Eurospoor2021.  
 
We werken toe naar een compleet en geslaagd 27ste Eurospoor evenement, zodat wij én 
met ons 15.000 hobbyisten weer volop kunnen genieten van onze mooie hobby. We kijken 
uit naar een evenement met vele nieuwe modelspoorbanen uit binnen- en buitenland, 
spoorcollecties, demonstraties op het gebied van modelspoorbouw, stands met 
vertegenwoordigers en retailers, een markt voor nieuwe en gebruikte modelspoorartikelen 
en veel meer. Ook de grote merken Märklin, Fleischmann / Roco en Piko hebben de intentie 
om deel te nemen. 
 
Door de vele jaren radiostilte en de extra belangstelling voor modelspoor in verband met de 
lock-down verwachten wij een groter publiek dan anders. Eurospoor is en blijft letterlijk en 
figuurlijk hét centrale punt in Nederland op modelspoorgebied en is een ‘must’ voor iedere 
hobbyist op dit terrein. Wij nodigen u van harte uit om hieraan deel te nemen. 
 
Jaarbeurs, beste beurslocatie van Nederland 
 
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 en met enorme parkeerfaciliteiten. 
 
Zondag 31 oktober 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 potentieel aan bezoekers en nieuw geïnteresseerden voor 
modelspoor.            - / 2 
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Eurospoor 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. 
 
Mochten er nog vragen zijn, stel ze gerust, wij staan u graag te woord. Wij verwelkomen u 
graag als deelnemer aan EUROSPOOR2021 en twijfelen er niet aan dat deze editie ook 
voor ú succes zal opleveren. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
EUROSPOOR 
Drs L.T. Hendriksen 
Mw. C. Hendriksen-Gopal 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Als overnachtingsmogelijkheid voor deelname aan “Eurospoor2021” kunnen wij u het 
volgende hotelarrangement bieden: 
 
15 km van Jaarbeurs gelegen 3-sterren hotel 
            
Standaardkamer 1-persoon, inclusief ontbijt  € 70,00 per nacht 
Standaardkamer 2-personen, inclusief ontbij   € 81,00 per nacht 
Comfort kamer 1-persoon, inclusief ontbijt  € 85,00 per nacht 
Comfort kamer 2-personen, inclusief ontbijt  € 96,00 per nacht 
 
Toeristenbelasting per persoon per nacht   € 2,11 

 
Niet verplicht 

 
Lunchpakket € 10,00 
 
3-gangenmenu bij vooruitbestelling                 € 25,00 
3-gangenmenu bij bestelling in het hotel  € 26,50 
Er zijn ook goedkopere menu’s verkrijgbaar zonder vooruitbestelling. 
 
Deze prijzen zijn gebaseerd op beschikbaarheid en alleen geldig in de periode van  
28 oktober t/m 1 november 2021. 
 
Bij interesse kunt u een mail sturen naar: reservation.bunnik@postillionhotels.com 
of bellen naar 030-6569222. 
 
Meldt u zich aan als Eurospoordeelnemer. 
 
Postillion Hotel Utrecht Bunnik, Baan van Fectio 1, NL-3981 HZ Bunnik 
The Netherlands , T+31 (0) 30 6569222, postillionhotels.com 
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EUROSPOOR 
Amazonelaan 86 
NL – 1448 TN PURMEREND 
Tel. 0031.(0) 299.640354 
Fax.  0031.(0) 299.646197 
eurospoor@eurospoor.nl 
  www.eurospoor.nl 

 

Deelnemersovereenkomst (NCI)   
Niet-commerciële instellingen 

Eurospoor 2021 
29, 30, 31 oktober 
Jaarbeurs Utrecht 

 
Bindend inschrijfformulier voor deelneming

 U doet voordelig mee met Eurospoor2021 als u uw inschrijving én aanbetaling tot en met 20 juli 2021 instuurt. 
Vanaf 21 juli 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: EUROSPOOR2021 in de 
Jaarbeurs te Utrecht op 29, 30, 31 oktober 2021. 
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: _________________________________________ 
 
1. Mijn bestelling (prijzen inclusief btw)  Kruis uw keuze aan   Bedrag 
 
 _____ Marktkra(a)m(en) (4 x 1 m) incl. vloeroppervlak à  32,50 (Maximaal 3 kramen) ______
  Aansluitpunt elektra ( 1 Kw)  bij uw kraam, incl. verbruik  à  63,-  ______ 
 ___m2 Vrije ruimte (gaarne schets met zichtzijde(n) meesturen) à  16,-  per m2 ______
  Alleen mogelijk als u een eigen stand met vaste wanden heeft. 
  4   m2Eurospoor stand met afmetingen van 2 m x 2 m voorzien van witte wanden,  302,50 
  vloerbedekking (blauw), frieslijst en stroomaansluiting tot 750 Watt.
 _____ Klapstoelen à   6,66 (excl.  5,- borg per stoel)    ______ 
  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,- 
 
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 12 m2: 6 deelnemerskaarten.  
 

Benodigd aantal gratis deelnemerspassen:  ______ 
 
Namen (altijd invullen): _____________________________________________________________ 

 
4b. Pasfoto’s opsturen uiterlijk 1 augustus 2021 

Ten behoeve van uw deelname dient u 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     nee     deels     
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4c. Zijn de foto’s ouder dan 5 jaar? Zo ja, dan ontvangen wij graag recente foto’s van deze personen. 
 
4d.  Op- en afbouwpassen 

Met uw deelnemerspas kunt u ook op- en afbouwen. 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 28 oktober de gehele dag en zondag 31 oktober 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 zonder deelnemerspassen). 

 
Volledige namen:___________________________________________________________________ 

 
4e.  Handelingen met pasjes 

 
 -  Pasje omwisselen t/m 10 september (max. 3 pasjes)     Gratis 
    Na 10 september zijn wij niet meer in staat deze dienst gratis te verlenen 
 -  Pasje omwisselen van 11 september t/m 11 oktober, per pas       2,50  
 -  Omstreeks 12 oktober 2021:  Eurospoor verstuurt deelnemersinfo inclusief pasjes. 
 -  Pasje omwisselen / maken vanaf  12 oktober tot opbouwdag 28 oktober, per pas  10,- 
  
 -  Pasjes die op de opbouwdag omgewisseld/vervangen worden, per pas   20,00 
 -  Een nieuwe pas (met foto, 4 dagen geldig) laten maken in de Jaarbeurs tijdens de 
    opbouwdag en/of 1 van de 3 beursdagen. Prijs kinderen en/of volwassenen, per pas  30,00 
 -  Op- en afbouwpas (zonder foto) op donderdag de hele dag en zondag na 17.00 uur 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. Aanvullende deelnemersvoorwaarden 
a. Door de NCI mag verkoop plaatsvinden voorzover de aangeboden artikelen direct verband houden met het 

niet-commerciële doel dat de instelling dient. 
b. Het verkopen of promotie maken ten behoeve van derden is niet toegestaan. 
c. 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.  

d.          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. 

e. 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. 

f. De NCI dient verplicht verzekerd te zijn tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid. 
g. 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.  
h. Het is niet toegestaan huisdieren mee de hallen in te nemen. 
 
Door ondertekening van dit inschrijfformulier voor EUROSPOOR2021-JBU verklaart ondergetekende zich 
akkoord met de deelnemersvoorwaarden (te vinden via http://www.eurospoor.nl/nl/formulieren) en de 
aanvullende voorwaarden voor niet commerciele instellingen zoals bij 5 vermeld. 
 
 
 
 
__________________     _______________________        ____________________________ 
(Datum)                    (Stempel onderneming)      (Handtekening) 
 
Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de algemene deelnemersvoorwaarden, ter inzage 
op het hoofdkantoor te Purmerend, Amazonelaan 86. Een afschrift van deze voorwaarden kan worden ingezien of 
gedownload via http://www.eurospoor.nl/nl/formulieren of zal de deelnemer op diens eerste verzoek kosteloos 
worden toegezonden.  
 
Enkele belangrijke deelnemersvoorwaarden: 
BETALING: Tenzij anders is overeengekomen, dient de deelnemer er zorg voor te dragen dat de prijs en de krachtens de 
overeenkomst verschuldigde bedragen op of vóór de in de factuur genoemde vervaldata door EUROSPOOR zijn ontvangen cq 
bijgeschreven, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. 
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ANNULERING: EUROSPOOR behoudt zich het recht voor te allen tijde wegens bijzondere omstandigheden de data, tijden 
en/of beursaccomodatie voor de beurs te wijzigen danwel besluiten de beurs geen doorgang te doen vinden zonder dat de 
deelnemer jegens Eurospoor aanspraak kan maken op enige vergoeding van gemaakte kosten of geleden schade. Een inschrijving 
kan niet eenzijdig door de deelnemer worden ingetrokken dan wel gewijzigd. Eurospoor kan een verzoek tot annulering van de 
inschrijving inwilligen onder voorwaarde dat de betrokken deelnemer een annuleringsvergoeding voldoet. 

  
Annuleren dient schriftelijk, aangetekend te geschieden. Indien een deelnemer door welke oorzaak dan ook de deelnemersover- 
eenkomst annuleert, heeft Eurospoor het recht, zonder verdere ingebrekestelling, hem een vergoeding in rekening te brengen  

 volgens de volgende percentages van de hoofdsom: - Bij annulering t/m 20 juli   0%; - Bij annulering vanaf 21 juli t/m 30 
september  50%; - Bij annulering vanaf 1 oktober 100%. Bij annulering of niet verschijnen is EUROSPOOR vrij om over de niet-
bezette ruimte te beschikken zonder dat de  deelnemer recht kan doen gelden op vergoeding. 
 
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.  
 


