M
Amazonelaan 86
1448 TN Purmerend

EUROSPOOR2017: 3, 4 en 5 november 2017

25 jaar!

Aan : Kandidaatdeelnemers Hobbymarkt Eurospoor2017
Datum : Maart / April 2017
Betreft : Uitnodiging tot deelname
Geachte dames en heren,
Wie had dat gedacht in 1993? Dat Eurospoor in de Jaarbeurs een ontegenzeggelijk
hoogtepunt in de Nederlandse modelspoorgeschiedenis zou worden. Dit jaar rondt
Eurospoor zelfs de kaap van het zilveren jubileum, want ook na 24 jaar is EUROSPOOR nog
steeds een evenement waar vele bezoekers voor sparen en naar uitkijken. Het positieve
Eurospoorvirus waart nog steeds rond en degene die ermee behept is laat Eurospoor niet
gauw in de steek! Onze dank en waardering gaat uit naar alle deelnemers, bezoekers en
medewerkers die ons de afgelopen 24 jaar een warm hart hebben toegedragen.
Wij gaan ons uiterste best doen om ook van deze 25e editie 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, etc.
Indien u promotiemateriaal (brochures en poster) kunt verspreiden, sturen wij dat graag
aan u op. Geeft u dat dan alstublieft aan op het inschrijfformulier (vraag 4), of mailt u ons.
Op zondag 5 november mogen kinderen tot en met 11 jaar onder begeleiding gratis de
beurs bezoeken. Al jaren voeren wij dit soort acties met groot succes! Hiermee trekken wij
een aanzienlijk EXTRA potentieel aan nieuw geïnteresseerden voor modelspoor. Eurospoor
investeert al jaren in de toekomst van de modelspoorhobby, zowel met het evenement als
met ons tijdschrift, het Eurospoor Express Magazine, dat overal, maar ook op het
evenement gratis verkrijgbaar is. Oplage 20.000 exemplaren! U kunt daarin gunstig
adverteren (zie inschrijfformulier).
Bijgaand ontvangt u de aanmeldingsformulieren. U doet voordelig mee met Eurospoor2017
als u uw inschrijving én aanbetaling van € 200,- vóór 1 juli 2017 instuurt. Bovendien
profiteert u dit jaar van een forse korting op de parkeertarieven!
Inschrijven
Het bijgaande inschrijfformulier biedt u de mogelijkheid om deel te nemen aan de
modelspoormarkt met alleen gebruikte artikelen op een tafelruimte vanaf 2 tot en met 12
meter. Wilt u (ook) nieuw modelspoormateriaal verkopen, dan gelieve u de formulieren
voor een commerciële marktstand in te vullen. Dat vindt u op:
www.eurospoor.nl/formNL.html
Mochten er nog vragen zijn, stel ze gerust, wij staan u graag te woord. Wij verwelkomen u
graag als deelnemer aan EUROSPOOR2017 en wij twijfelen er niet aan dat deze
jubileumeditie ook voor ú succes zal opleveren.
Met vriendelijke groet,

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

Deelnemersovereenkomst (M)
Hobbymarkt Eurospoor 2017
3, 4 & 5 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.

Hobbyist met verkoop van alleen gebruikte artikelen met maximaal 12 meter kraamlengte. Meterprijzen zijn
geldig bij aanmelding EN aanbetaling t/m 1 juli 2017, daarna geldt een tariefsverhoging van € 3,50/meter,
zie pag. 4. Prijzen gelden voor de duur van het evenement (3 dagen) en zijn incl. 21% btw.
Drukfouten voorbehouden.
1a. Algemene gegevens:
Naam : _______________________________________________________________________________
Adres: _______________________________________________________________________________
Postcode + Woonplaats + Land:____________________________________________________________
Telefoon:___________________________________ E-mail:____________________________________

1b. Omschrijving van uw aanbod (altijd invullen, ook als u bekend bent bij EUROSPOOR):
____________________________________________________________________________________
2. Kraam met luifel 4,00 m x 1,20 m
Condities:
- U mag geen winkelnieuwe artikelen ter ruil of verkoop aanbieden welke in 2016 en/of 2017 door de
modelspoorfirma’s geleverd werden. Onder winkelnieuw wordt verstaan: artikelen die nog nooit
gebruikt zijn, ongeacht de herkomst en ongeacht de aanwezigheid van de verpakking.
- Er zijn geen aanpassingen aan de stand mogelijk. Geen vitrines, tafels en dergelijke bijzetten.
- Het is niet toegestaan de kra(a)m(en) onder te verhuren of aan derden ten gebruik af te staan.
- De loopruimte achter de tafels mag niet voor verkoopdoeleinden benut worden. De doorloop tussen de
stands moet vrij blijven.
- Maximaal 12 meter lengte. Heeft u meer nodig, vul dan het formulier in voor een comm. marktstand.
Het formulier kunt u downloaden op www.eurospoor.nl/formNL.html
Mijn bestelling (prijzen gelden voor de duur van het evenement bij aanmelding vóór 1 juli 2017)
Kramen

Kruis uw keuze aan

_____ Meter rijkraam (per 2 mtr)
_____ Kopkraam (4,2 m x 1,2 m)
_____ Wandkra(a)m(en) (à 4 m)

à
à
à

€ 168,- per 2 meter
€ 375,€ 435,-

Elektra (inclusief verbruik)
Aansluitpunt elektra voor rij- of kopkraam ( 1 Kw) à
Aansluitpunt elektra voor wandkraam
( 1,5 Kw) à

€ 62,€ 88,-

Overige
_____ Voordelige dagparkeerkaart à € 7,50 (afhalen op de opbouwdag)
_____ Folders en aankondigingsposter Eurospoor2017. Wordt gratis toegestuurd,
_____ Klapstoelen ( excl. € 5,- borg per stoel) à
€ 6,66

Bedrag
€_____
€_____
€_____

€_____
€_____

€_____
€_____

Stoelen afhalen op donderdag van 10.00 – 20.00 of op vrijdag van 06.30 – 08.00 uur.
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_____ Relatiekaart (alleen toegankelijk tijdens openingsuren)
€ 16,94
€_____
Alleen de gebruikte kaarten worden u achteraf in rekening gebracht.
_____ Extra deelnemerspas met pasfoto
à
€ 30,25
€_____
__1__ Verplichte bijdrage algehele plattegrond.
€ 18,15
Wilt u op de plattegrond vermeld worden
Ja / Nee
______________________________________________________________________________ +
Totaal inclusief 21% btw
1

€______

3a. Uw deelnemerspassen
Het aantal gratis passen (voor de gehele beursperiode) is afhankelijk van het gehuurde aantal meters:
2 meter – 3 passen
4 meter – 4 passen

6 meter
– 5 passen
8 en 10 meter – 7 passen

3b. Benodigd aantal deelnemerspassen:

12 meter – 8 passen

Aantal: ___

Namen (altijd invullen): __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

3c. 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 2 november de gehele dag en zondag 5 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).
Namen:___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

3d. Pasfoto’s Inleveren vóór 15 augustus
Ten behoeve van uw deelname dient u vóór 15 augustus 2017 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

3e. Kosten handelingen met pasjes vanaf 15 augustus
Vanaf 15 september zijn wij niet meer in staat deze dienst gratis te verlenen. Voor handelingen die u
pas vanaf half september 2017 laat verrichten leidt dat tot de volgende kosten:
-

Pasje omwisselen tussen 15 augustus en 15 september (max. 3 pasjes)
Gratis
Pasje omwisselen tussen 15 september en 30 september, per pas
€ 2,50
Pasje omwisselen / maken vanaf 30 september tot opbouwdag 2 november, per pas € 10,Omstreeks 15 oktober 2017 : Eurospoor verstuurt deelnemersinfo inclusief pasjes.
Pasjes die op de opbouwdag omgewisseld/vervangen worden, per pas
€ 17,50

- Een pas (met foto, 4 dagen geldig) laten maken in de Jaarbeurs tijdens deopbouwdag 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

€ 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.
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4. Adverteren in het Eurospoor Express Magazine
U kunt een advertentie plaatsen in de najaarseditie van het Eurospoor Express Magazine. Deze editie
verschijnt in juli en wordt ook op Eurospoor (en daarna) gratis verspreid. U kunt een vermelding nemen
voor 2 edities en/of een advertentie plaatsen. U adverteert al vanaf slechts € 95,- excl. btw. Maak
gebruik van deze promotiemogelijkheid vóóraf! Oplage 20.000 exemplaren. Gratis verspreid via winkels,
beurzen, Spoorwegmuseum, Miniworld Rotterdam, etc. Informatie en de tarievenkaart kunt u vinden op:
www.eurospoorexpress.nl

5. LET OP: Betalingsregeling
a. Aanbetaling: Gelijktijdig met uw inschrijving betaalt u € 200,- aan op gironummer 5559382 tnv
EUROSPOOR, Purmerend onder vermelding van ‘Inschrijving EUROSPOOR2017’ en met vermelding
van uw naam en woonplaats.
IBAN: NL70INGB0005559382
BIC: INGBNL2A
Bij inschrijving en/of aanbetaling ná 1 juli 2017 geldt een tariefsverhoging
van € 3,50 incl. btw per meter.
b. Eind augustus ontvangt u de factuur minus € 200,- .
c. Zonder betaling vooraf kan niet aan de beurs deelgenomen worden en blijft onverminderd de
plicht tot betaling van het gehele factuurbedrag verhoogd met administratiekosten.
Door ondertekening van dit inschrijfformulier voor EUROSPOOR2017-JBU verklaart ondergetekende
zich akkoord met de deelnemersvoorwaarden.

__________________
(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 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 vòòr de in de factuur genoemde vervaldata door EUROSPOOR
zijn ontvangen cq bijgeschreven, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen.
ANNULERING
Annuleren dient schriftelijk, aangetekend, te geschieden. Indien een deelnemer door welke oorzaak dan
ook de deelnemersovereenkomst annuleert, heeft Eurospoor het recht, zonder verdere ingebrekestelling,
hem een vergoeding in rekening te brengen volgens onderstaande percentages van de hoofdsom:
- Bij annulering t/m augustus: 0%; bij annulering in september: 50%; bij annulering in okt. en nov.: 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.
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Tarievenlijst Hobbymarkt
Eurospoor2017 incl. 21% btw.
w Deelname als hobbyist met verkoop van alleen gebruikte modelspoorartikelen vanaf
een aanwezige marktkraam w Kraamlengte maximaal 12 meter (= 3 marktkramen) w Wilt u
ook nieuwe artikelen verkopen, dan kunt u een commerciële marktkraam tegen 5% korting
(t/m 1 juli) huren (formulier downloaden vanaf: www.eurospoor.nl/formNL.html) w Indien u
vorig jaar een wandkraam had en deze dit jaar weer wenst, dient u dat vrijblijvend te
reserveren vóór 1 mei 2017 w Tarieven zijn geldig bij aanmelding EN aanbetaling t/m 1 juli
2017, daarna volgt een prijsverhoging van € 3,50 per meter w Prijzen gelden voor de duur
van het evenement (3 dagen) w Drukfouten voorbehouden.

Hobbymarkt
Kolom 1
Lengte op rijkraam

Kolom 2

Kolom 3

1 Kopkraam (4,20 m)
+ rijkra(a)m(en)

_

2,00 m (€ 168,-)

_

4,20 m (€ 375,-)
(= 1 kopkraam)

4,00 m (€ 336,-)

_

6,00 m (€ 504,-)

Wandkraam
(beperkt voorradig)

4,00 m (€ 435,-)

_

8,00 m (€ 672,-)

8,20 m (€ 711,-)

10,00 m (€ 840,-)

10,20 m (€ 879,-)

_

12,00 m (€1008,-)

12,20 m (€1047,-)

12,00 m (€1305,-)

Alle kramen zijn 1,20 meter breed.

8,00 m (€ 870,-)

Wandkramen en kopkramen zijn
beperkt voorradig.

Verhuur per 2 strekkende meter (dus 2, 4, 6, 8,10 of 12 meter) Kraambreedte = 1,20 meter.
Tarieven bij aanmelden en aanbetalen:
Prijs per 2 strekkende meter in rij:
Prijs voor kraam op de kop (4,20 m x 1,20 m):
Prijs voor kraam (4 m x 1,20 ) langs de wand:

t/m 1 juli
168,- incl. btw ( 138,84 excl.)
375,- incl. btw ( 309,92 excl.)
435,- incl. btw ( 359,50 excl.)

Ná 1 juli
175,- ( 144,63 excl.)
389,- ( 321,49 excl.)
449,- ( 371,07 excl.)

(Aantal kop- en wandkramen is beperkt, op=op)

Bij aanmelden en/of aanbetalen ná 1 juli 2017 geldt een tariefsverhoging van € 3,50 incl. btw per meter
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