
          EM 
Amazonelaan 86 
NL-1448 TN Purmerend 
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Betreft : Uitnodiging tot deelname aan Eurospoor 2021 
   
 
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. 
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Wij beheersen de deelnameprijzen als geen ander! De tarieven voor een Eurospoor 
marktstand liggen lager dan in 2011, bijvoorbeeld 8 meter marktstand in 2011: € 662,-, 
tien jaar later in 2021: € 645,-. 
 
Wenst u geen marktstand, dan kunt u overwegen zich in te schrijven voor een 
commerciële stand in de eerste hal. Het formulier kunt u downloaden via: 
http://www.eurospoor.nl/nl/formulieren 
 
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 (EM) 
Eurospoor Modelspoormarkt  

Eurospoor 2021 
29, 30, 31 oktober 
Jaarbeurs Utrecht 

 
Bindend inschrijfformulier. 

 

Verkoop van gebruikte en nieuwe artikelen vanaf een aanwezige marktraam. Prijzen gelden voor de duur 
van het evenement (3 dagen). Drukfouten voorbehouden. 

Dit formulier is ook te downloaden via: http://www.eurospoor.nl/nl/formulieren                             
 
1a. Algemene gegevens:  
 
Naam of bedrijfsnaam: _________________________________________________________________________ 
 
Contactpersoon (Dhr./Mevr.) _________________________BTW-nummer: (optioneel)______________________  
 
Telefoonnr.:__________________________________  Mobiel nummer:__________________________________ 
 
Adres: _____________________________________________________________________________________ 
 
Postcode + Woonplaats + Land:__________________________________________________________________ 
 
E-mail: ________________________________________  Website: __________________________________ 
 
 
1b. Omschrijving van uw aanbod (altijd invullen, ook als u bekend bent bij EUROSPOOR): 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
2a. Kraam met luifel  4,00 m x 1,20 m 
 
Condities: 

- Verkoop van nieuw en gebruikt modelspoormateriaal toegestaan. 
- 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 bedraagt minimaal 1 meter en mag niet voor verkoopdoeleinden benut   
  worden. De doorloop tussen de stands moet vrij blijven. 

 
Mijn bestelling:  
(Voor tarievenlijst, zie pagina 4). 
    (Excl./incl. btw) 
Rijkramen:    1e kraam  350,- ( 423,50) 
    2e kraam  295,- ( 356,95) 
        Elke volgende kraam  240,- ( 290,40) 
     

Kruis uw keuze aan:  Bedrag  (Excl/incl btw)     Bedrag  (Excl/incl btw)  

  4 meter  (1 rijkraam)    350,00 (423,50)                                        
  6 meter  (11/2 rijkraam)   511,25 (618,61) 
  8 meter  (2 rijkramen)  645,00 (780,45) 
10 meter  (21/2 rijkramen)   778,75 (942,29) 

12 meter      (3 rijkramen)        885,- (1.070,85) 
16 meter      (4 rijkramen)    1.125,- (1.361,25) 
20 meter      (5 rijkramen)     1.365,- (1.651,65) 
24 meter      (6 rijkramen)     1.605,- (1.942,05) 

 
Carré met   6 kramen (= 24,4 m: 2 kopkramen en 2 x 2 rijkramen)  1.675,- (2.026,75) 
Carré met   8 kramen (= 32,4 m: 2 kopkramen en 2 x 3 rijkramen)  2.155,- (2.607,55) 
Carré met 10 kramen (= 40,4 m: 2 kopkramen en 2 x 4 rijkramen)   2.635,- (3.188,35) 
Anders, ____________________________________________ ______ 
 
2b. Opties voor uw kraam:  (aankruisen indien van toepassing) 
 
Kraam op een kop (= 4,2 m)  (Beperkt voorradig)    Prijs per kopkraam extra      35,00 (42,35) 
Kraam langs de halwand (Beperkt voorradig)      Prijs per wandkraam extra   71,00 (85,91) 
Gedeelde elektra-aansluiting voor rij- of kopkraam  
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       Elektra-aansluitpunt max. 7 meter van uw tafel, 1000 Watt, incl. verbruik.   52,00 (62,92) 
Gedeelde elektra-aansluiting voor wandplaats 1500 Watt incl. verbruik    76,50 (92,57) 
    Enkelvoudige elektra-aansluiting voor carré incl. verbruik        
        3.000 Watt, inclusief een dubbele contactdoos 2-polig met randaarde.    147,50 (178,48) 

        Overige 

 Klapstoel                 5,50 (6,66) (+ borg à    5,00)    aantal ______  
         Stoelen afhalen op donderdag van 10.00 – 20.00 of op vrijdag van 06.30 – 08.00 uur. 
 Relatiekaart (alleen geldig tijdens openingsuren)        à  16,50  aantal  ______   
    Alleen de gebruikte kaarten worden u achteraf in rekening gebracht. 
  Extra deelnemerspas met pasfoto (foto en naam doorgeven) à  30,00  aantal ______ 
__1__        Bijdrage algehele plattegrond   15,- (   18,15)   15,- 
       Wilt u op de plattegrond vermeld worden?  Ja / Nee        Zo ja, onder welke letter?  ______ 
 
3a. Gratis deelnemerspassen: 
  
      Het aantal gratis passen (voor de gehele beursperiode) is afhankelijk van het gehuurde aantal meters: 

 
              4 meter – 4 passen 
              6 meter – 5 passen 
    8 en 10 meter – 7 passen  

12 meter           –   8 passen 
16 en 20 meter – 10 passen 
24 en 28 meter – 12 passen 

32 meter           – 14 passen 
40 en meer       – 16 passen 

 
 
3b. Benodigd aantal gratis deelnemerspassen: Aantal: ___ 

 
Namen (altijd invullen): _________________________________________________________________ 

 
 __________________________________________________________________________________ 
 
3c. Pasfoto’s opsturen gaarne zo spoedig mogelijk insturen 

 
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’s per post verstuurd. 
   
 De foto’s zijn al in bezit van EUROSPOOR Ja     Nee     Deels     
 
3d.  Zijn de foto’s ouder dan 5 jaar? Zo ja, dan ontvangen wij graag recente foto’s van u en uw deelnemers. 
 
 
3e. 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). 

 
Namen:___________________________________________________________________________ 

 
 
3f. 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  10,00 
  
 -  Pasjes die op de opbouwdag omgewisseld/vervangen worden, per pas   20,00 
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 -  Een pas (met foto, 4 dagen geldig) laten maken in de Jaarbeurs tijdens de opbouw- 
    dag en/of 1 van de 3 beursdagen. Prijs voor 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.  

 
4. Adverteren op de gratis plattegrond van Eurospoor2021 
 

De plattegrond van Eurospoor2021 wordt gratis onder de bezoekers verdeeld. Hierop zijn enkele 
advertentieposities vrij. Het gaat om kaders van circa 85 x 45 mm. De exacte afmetingen worden 
bekend zodra de plattegrond gereed is (begin oktober). Bij interesse nemen wij tegen die tijd vrijblijvend 
contact met u op. U kunt hier een voorbeeld van de plattegrond uit 2018 bekijken: 
http://www.eurospoor.nl/media/7278/eurospoor2018-hallen-2-en-3.pdf  

 
 Geïnteresseerd in een advertentie op de bezoekersplattegrond Ja     Nee    

 
5. Betalingsregeling 
 

a. Aanbetaling: Gelijktijdig met uw inschrijving betaalt u  200,- aan op gironummer 5559382 tnv 
EUROSPOOR, Purmerend onder vermelding van ‘Inschrijving EUROSPOOR2021’ en met vermelding 
van uw naam en woonplaats. 
IBAN: NL70INGB0005559382      BIC: INGBNL2A 
 

      Begin september ontvangt u de factuur minus  200,- . 
 

b. 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 EUROSPOOR2021-JBU verklaart ondergetekende 
zich akkoord met de deelnemersvoorwaarden (te vinden via http://www.eurospoor.nl/nl/formulieren). 
 
 
 
 
 
__________________     _______________________        ____________________________ 
(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. 
 
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 deelne-
mers en/of goederen van deelnemers.  



Tarievenlijst Eurospoor Modelspoormarkt
Eurospoor 2021

Deelname met verkoop van gebruikte en/of nieuwe artikelen vanaf een aanwezige marktkraam

� �Prijzen gelden Kijk ook eens naar de lage prijzen voorvoor de duur van het evenement (3 dagen)

commerciële stands Drukfouten voorbehouden Alle formulieren zijn te downloaden via:� �

http://www.eurospoor.nl/nl/formulieren

EM

Kolom 1

Rijkraam

excl / incl BTW

Tarieven 2021:
Eerste rijkraam €  350,00 BTW (423,50 BTW)excl. incl

Tweede rijkraam €  295,00 BTW ( 56,95 BTW)excl. 3 incl

Elke volgende rijkraam €  240,00 BTW (290,40 BTW)excl. incl

- Afmetingen rij-/wandkraam: 4 m x 1,20 m
- Afmetingen Kopkraam : 4,20 m x 1,20 m
- Een Carré bestaat uit rijkramen en 2 kopkramen

Opties: (beperkt voorradig)
Kopkraam   : p extra € 35,- excl (€ 42,35 incl)rijs . btwper kopkraam

Wandplaats rijs cl. btw: p extra € 71,- ex (€ 85,91 incl)per wandkraam

Carré

€ 350,00 € 423,50/ 4 m

1 Kopkraam (4,20 m) óf
rijkramen inclusief 1 kopkraam

excl / incl BTW

€ 385,00 € 465,85/
4,2
m

Wandkraam (beperkt voorradig)
Aanmeldingen op volgorde van
binnenkomst

excl / incl BTW

€ 511,25 € 618,61/ 6 m

€ 645,00 € 780,45/ 8 m € 680,00 € 822,80/
8,2
m

€ 778,75 € 942,29/ 10 m

€ 885,00 € 1.070,85/ 12 m € 920,00 € 1.113,20/
12,2
m

€ 1.125,00 € 1.361,25/ 16 m € 1.160,00 € 1.403,60/
16,2
m

€ 1.365,00 € 1.651,65/ 20 m € 1.400,00 € 1.694,00/
20,2
m

€ 1.605,00 € 1.942,05/ 24 m

€ 1.845,00 € 2.232,45/ 28 m

€ 1.675,00 € 2.026,75/24,4 m
6 kramen incl.
2 kopkamen

€ 2.155,00 € 2.607,55/32,4 m
8 kramen incl.
2 kopkamen

€ 421,00 € 509,41/

€ 787,00 € 952,27/

€ 1.098,00 € 1.328,58/

€ 1.409,00 € 1.704,89/

€ 1.720,00 € 2.081,20/

€ 2.031,00 € 2.457,51/

€ 2.342,00 € 2.833,82/

€ 2.635,00 € 3.188,35/40,4 m
10 kramen incl.
2 kopkamen

€ 3.115,00 € 3.769,15/48,4 m
12 kramen incl.
2 kopkamen

Kolom 2 Kolom 3
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excl / incl BTW excl / incl BTW


