
 

  Citro-Classica  
 
 
Citro-Classica lets the Citroën enthusiast (all ages) enjoy the 
late summer in a French atmosphere and a friendly, welcoming 
environment.  
 
This event hosts car and parts sales, flea market, street theatre, 
music, camping , as well as food and drink. An experience that 
can be shared with friends and family. There are free activities 
for children. Free parking! 
 
The event will take place on "De Strip" (Airport Twenthe, 
Enschede Netherlands), almost a kilometre of road surface with 
a control tower, eight shelters and various other breath-taking, 
historic buildings. In eight buildings (shelters) F-16 aircraft used 
to be placed under cover, a number of these shelters will be 
used.  
 
The fire station, former control tower, Hangar 16 (to be used 
for catering and festive evening) and restaurant are also part of 
the buildings to be used. 
 
“De Strip" is located in a wooded area, where during the event 
use is made of a campsite of 18,000 m2.  
 
 
Look further on our website www.citro-classica.nl 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CITRO-CLASSICA 

2020 
 

CONTACT 

TELEPHONE 
+31 6 50668960 
+31 6 53702074 
 

 
WEBSITE: 
www.citro-classica.nl 

 
E-MAIL: 
citroclassica@gmail.com 

 

Registration form 

 

http://www.citro-classica.nl/?fbclid=IwAR1MGA6UvBLm1fIBSjFG6u_5noBQZ7iGZzHGZSByrS0rZmltyFOFKw9AJyw


 

 
 
The "Citro-Classica" foundation invites you for a period from 18 
to 20 September 2020. The event will take place at the location 
of "Twenthe Airport" in Enschede. 
 
On the attached registration form you can make your wishes 
known regarding the facilities for a location and if desired a 
statement for an advertisement in the "Citro-Classica Journal 
(events newspaper)". 
 
We will then ensure that your location number with reference 
to the map will be included in this advertisement. 
 
The Citro-Classica event will be open on Saturday (19 
September 2020) from 10 a.m. to 5 p.m. and on Sunday (20 
September 2020) from 10 a.m. to 5 p.m. 
 
The construction of your location can take place on 
Friday (18 September 2020) from 12 a.m. to 10 p.m. 
 
After your registration, you will receive a confirmation of 
participation and you will receive further information about the 
classification and structure in June 2020. 
 
The registration period ends on 1 June 2020, but we advise you 
not to send / e-mail your registration at the last minute. After 
payment of the invoice, the tickets will be sent by email. 
 
The undersigned requests registration for participation during 
the Citro-Classica 2020 event. 
 
 

Company name 
 

 

Contact 
 

 

Address 
 

 

Postal Code 
 

 

Residence 
 

 

Telephone 
 

 

E-mail address 
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The following options are possible: 
Stall 

 Description Price Quantity Total 

A. Location: inside. Stall 
(length: 4 meters) 12 m² 

€ 165,-  € 

B.  Location: inside. Extra 
number of m² (at least 3 
x 3 meters: 9 m²) 

€ 12,-  € 

C. Location: outside. Stall 
(length: 4 meters) 12 m² 

€ 145,-  € 

D. Location: outside. Extra 
number of m² (at least 3 
x 3 meters: 9 m²) 

€ 10,-  € 

E. Electricity connection 
(220 Volt, 16 Ampère) 

€ 145,-  € 

F.  Sales by car € 50,-  € 
Subtotal € 

 
Citro-Classica Journal (event newspaper) 

 Description Price Quantity Total 

K. Advertisement * (entire 
page) 17 cm. x 23 cm. 

€ 400,-  € 

L.  Advertisement * (half 
page) 15 cm. x 11 cm. 

€ 200,-  € 

M. Advertisement * 
(quarter page) 7 cm. x 
11 cm. 

€ 100,-  € 

Subtotal € 
* to be delivered in PDF format. 
 
Breakfast and meals 

 Description Price Quantity Total 

P. Buffet, Friday evening 
(18 September 2020) 
per person 

€ 19,50  € 

Q. Breakfast, Saturday 
morning (19 September 
2020) per person 

€ 7,50  € 

R.  Buffet, Saturday 
evening (19 September 
2020) per person 

€ 19,50  € 

S.  Breakfast, Sunday 
morning (20 September 
2020) per person 

€ 7,50  € 

Subtotal € C
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Camping 

 Description Price Quantity Total 
U. Weekend ticket camping 

for tent (5 x 4 meters)* 
€ 19,-  € 

V. Weekend ticket for 
caravan or camper* 
(8 x 10 meters) 

€ 39,-  € 

Subtotal € 
*) Maximum 4 persons per place because of RIVM Corona 
regulations. 
 

Description Subtotal 
Stall € 
Citro-Classica Journal (event newspaper) € 
Breakfast and meals € 
Camping  

Total € 
 
ALL MENTIONED AMOUNTS ARE EXCLUSIVE 21% BT.W. 
 

The undersigned is aware of the general conditions as 
described on the pages below and declares that he / she 
agrees. The payment of the total amount due will be made in 
accordance with these conditions within two weeks after 
receipt of the invoice. 
 

I hereby accept all conditions: 
 

Residence: Date: 
 
 
 
 

 

 

Company Stamp: Signature: 
 
 
 
 

 

 
Return to: 

Stichting Citro-Classica 
Bosberg 8 
7271LG Borculo Netherlands 
 
or email: 
 

citroclassica@gmail.com 
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The Dutch text of the conditions is binding and guiding, also in the 
event of a difference in the text or a difference in interpretation or 
explanation of the conditions. For any questions you can contact us 
(e-mail and / or telephone). 
 
Algemene Voorwaarden 
 
1. De aanvraag van het huren van standplaatsen en/of extra ruimte(n) kan geschieden door 
inzending van dit inschrijfformulier, waarin naar onze (deze) algemene voorwaarden wordt 
verwezen. De aanvrager van standplaatsen en/of extra ruimte(n) verklaart zich akkoord met de 
algemene voorwaarden. 
 
2. De toewijzing van de standplaatsen en/of extra ruimte(n)  wordt door de organisatie verricht 
naar volgorde van ontvangst, indeling zal geschieden, zoveel mogelijk overeenkomstig de 
wensen van de deelnemer. 
 
3. De organisatoren behouden zich het recht voor om aanvragen tot huur van standplaatsen 
en/of extra ruimte(n) te weigeren, zonder verplicht de reden hiervan te vermelden. 
 
4. De organisatie behoudt zich het recht voor wegens bijzondere omstandigheden, welke 
buiten zijn toedoen zijn ontstaan (overmacht in de ruimste zin van het woord zoals brand, 
nationale ramp en dergelijke) het evenement Citro-Classica geen doorgang te doen vinden 
ofwel de data voor het evenement Citro-Classica te wijzigen. Zonder dat in die gevallen 
deelnemers ongeacht (of aan hen reeds standplaatsen en/of extra ruimte(n)  mocht zijn 
toegewezen) aanspraken kunnen doen gelden tegenover de organisatoren om vergoeding van 
enigerlei schade, in welke vorm dan ook mocht zijn ontstaan. 
 
5. Indien naar het oordeel van de organisatie bijzondere omstandigheden zulks  rechtvaardigen, 
kan de organisatie de voor de beurs vastgestelde data wijzigen, dan wel een reeds vastgestelde 
beurs geen doorgang doen vinden. 
 
6. Onder bijzondere omstandigheden zoals bedoeld in punt 5 zijn inbegrepen: onvoldoende 
belangstelling, onvoldoende representatief aanbod, onderlinge onenigheid in de betreffende 
branche en al die omstandigheden die na afweging van het belang naar het oordeel van de 
organisatie het welslagen van het evenement Citro-Classica in gevaar kunnen brengen. 
 
7. In geen geval kan de deelnemer jegens de organisatie enig recht op schadevergoeding (hoe 
dan ook), op grond van een besluit omschreven in lid 5 van deze voorwaarden, doen gelden. 
 
8. Vindt het evenement Citro-Classica geen doorgang als bedoeld in de punten 4 en 5, dan 
worden de inschrijvingen en eventueel reeds verstrekte toewijzingen van standplaatsen en/of 
extra ruimte(n) als vervallen beschouwd en zullen de door de inschrijvers gedane betalingen 
door het evenement Citro-Classica worden gerestitueerd. Bij wijziging van de vastgelegde data 
blijft de overeenkomst van deelneming onverkort van kracht. 
 
9. Exclusiviteit wordt niet verleend, tenzij in speciale gevallen (die door de organisatoren zullen 
worden beoordeeld). Het al dan niet verlenen van exclusiviteit zal altijd en uitsluitend 
schriftelijk aan de aanvrager worden medegedeeld. 
 
10. De organisatie heeft het recht in reeds toegewezen standplaatsen en/of extra ruimte(n)  
wijzigingen aan te brengen, indien dit om organisatorische reden nodig mocht blijken. Zonder 
dat de inschrijver recht kan doen gelden op vergoeding van schade, in welke vorm of door 
welke oorzaak die ook mocht zijn ontstaan. 
 
11. De huur van de standplaatsen en/of extra ruimte(n)  dient binnen 2 weken na ontvangst van 
de factuur te zijn voldaan. Indien hier niet aan wordt voldaan, is  de organisator gerechtigd de 
reeds verleende toewijzing van standplaatsen en/of extra ruimte(n)  in te trekken, 
onverminderd zijn aanspraak op volledige vergoeding van het desbetreffende bedrag. 
 
12. Het onderverhuren of overdragen van standplaatsen en/of extra ruimte(n)  is niet 
toegestaan, evenmin als het kosteloos afstaan van standplaatsen en/of extra ruimte(n)  aan 
derden, tenzij uitdrukkelijk door de organisatie toegestaan. 
 
13. Een inschrijving kan niet eenzijdig door de deelnemer worden ingetrokken dan wel 
gewijzigd. De organisatie kan een verzoek tot annulering van de inschrijving inwilligen, onder de 
voorwaarde dat de betrokken deelnemer een annuleringsvergoeding voldoet. Deze vergoeding 
bedraagt 0% van de huur, indien men toten met 1 juni 2020 annuleert. Bij annuleren na 1 juni 
2020  is men 50% van de huur verschuldigd. 
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14. Het gebruik van geluidsinstallaties voor welk doel dan ook, is niet toegestaan. Het is niet 
toegestaan biljetten of ander reclamemateriaal aan te brengen aan kolommen, muren, 
bouwkundige constructies en dergelijke. Het is niet toegestaan tentoongestelde goederen 
en/of reclamemateriaal buiten de gehuurde standplaatsen en/of extra ruimte(n)  te plaatsen of 
reclamematerialen te verspreiden. 
 
15. Aan de wanden en op de vloeren mogen geen spijkers worden aangebracht, noch daarin 
gaten geboord, noch enige voorzieningen verricht die deze kunnen beschadigen. 
 
16. De huurder van standplaatsen en/of extra ruimte(n)  stelt zich volledig aansprakelijk voor de 
herstelling van door zijn toedoen ontstane beschadigingen. 
 
17. Demonstraties binnen de standplaatsen en/of extra ruimte(n)  zijn toegestaan. Bij eventuele 
demonstraties mag geen gebruik worden gemaakt van zuurstof of andere gas bevattende 
cilinders. 
 
18. Alle inzendingen van deelnemers staan op de tentoonstelling voor hun eigen rekening en 
risico, de organisatoren zijn in geen enkel opzicht aansprakelijk voor schade aan of vermissing 
van enige bezitting van de deelnemer, ongeacht door welke gebeurtenis de schade of 
vermissing is ontstaan. 
 
19. Alvorens voertuigen en werktuigen, aangedreven door brandstofmotoren, in de 
binnenruimten worden gebracht, dienen de brandstofreservoirs en leidingen te zijn geledigd en 
de reservoirs deugdelijk te zijn afgesloten. De reservoirs dienen gesloten te blijven zolang de 
voertuigen in de  binnenruimten aanwezig zijn, accuklemmen moeten zijn losgemaakt van de 
accu. 
 
20. De huurder is verplicht de aanwijzingen van of namens de organisatie en/of brandweer op 
te volgen met betrekking tot de opbouw, inrichting en afbouw van de standplaatsen en/of extra 
ruimte(n). 
 
21. De organisatie is niet verantwoordelijk voor de goede werking van de technische 
installaties, noch onderdeel daarvan, van de binnen- en buitenruimten. De organisatie kan voor 
eventuele schade in welke vorm dan ook, welke voor de deelnemer mocht zijn ontstaan niet 
aansprakelijk worden gesteld. 
 
22. De hal is binnen- en buitenruimten zijn beschikbaar voor opbouw gedurende de vermelde 
tijden. Teneinde overlast voor andere deelnemers te voorkomen dient het plaatsen in/of op de  
standplaatsen en/of extra ruimte(n) van grote en/of zware goederen tijdig te geschieden. 
 
23. Voor de binnenruimten geldt dat de standsplaatsen aangesloten kunnen worden op het 
elektriciteitscircuit van Vliegveld Twenthe Organisatielocatie (spanning 230 volt bij 50 Hz), mits 
deze aansluitingen worden gemaakt door een erkend installateur en/of op aanwijzing van de 
organisatie. Eigen energie opwekking door middel van separaat opgestelde generatoren en 
dergelijke is niet toegestaan.  
 
24. De deelnemer is aansprakelijk en is verplicht zich te verzekeren tegen alle schade van welke 
aard dan ook, gedurende het evenement Citro-Classica, die door toedoen of nalatigheid van 
hemzelf of zijn personeel of derden worden veroorzaakt. 
 
25 . In alle (andere niet benoemde) gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de 
organisatie.  
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