
 

  Citro-Classica  
 
 
La Première  
Citro-Classica lädt Citroën-Liebhaber (groß bis klein)im 
Spätsommer in französischer Atmosphäre herzlich zum Citroën 
Event ein: mit Teilemarkt, Autoverkauf, Flohmarkt, 
Straßentheater, Essen und Trinken, Musik und Campingplatz. 
Ein Fest für Familie und Freunde, mit kostenlosen Aktivitäten 
für Kinder. Kostenloses Parken! 
 
Die Veranstaltung findet auf dem "De Strip" (Flughafen 
Twenthe, Enschede) statt, fast einem Kilometer 
Straßenoberfläche mit einem Kontrollturm, acht Schutzräumen 
und verschiedenen anderen atemberaubenden historischen 
Gebäuden. In acht Gebäuden (Unterständen), in denen F-16-
Flugzeuge unter Schutz gestellt wurden, werden einige dieser 
Unterstände eingesetzt. Die Feuerwache, der ehemalige 
Kontrollturm, der Hangar 16 (für Catering und festliche Abende) 
und das Restaurant gehören ebenfalls zu den zu nutzenden 
Gebäuden. 
 
"De Strip" liegt in einer waldreichen Umgebung, in der während 
der Veranstaltung ein 18.000 m2 großer Campingplatz genutzt 
wird.  
 
Schauen Sie weiter auf unserer Website www.citro-classica.nl 
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Anmeldeformular 

 

http://www.citro-classica.nl/?fbclid=IwAR0ZvgdVFZeQAmwl6aSByAp0Yo-jXPB3JtiHeyYGdi7I0Z1r3x2f0kn_bWE


 

 
Die Stiftung "Citro-Classica" lädt Sie vom 24. bis 26. September 
2021 ein. Die Veranstaltung findet am Standort "Twenthe 
Airport" in Enschede (Niederlande) statt. 
 
Auf dem beigefügten Anmeldeformular können Sie Ihre 
Wünsche bezüglich der Einrichtungen für einen Standort und 
auf Wunsch eine Erklärung für eine Anzeige im "Citro-Classica 
Journal (Veranstaltungszeitung)" mitteilen. 
 
Wir werden dann sicherstellen, dass Ihre Standortnummer mit 
Bezug auf Plan in dieser Anzeige enthalten ist. 
 
Die Citro-Classica-Veranstaltung ist am Samstag (25. September 
2021) von 10 bis 17 Uhr und am Sonntag (26. September 2021) 
von 10 bis 17 Uhr geöffnet. 
 
Der Aufbau Ihres Standes kann am erfolgen 
Freitag (24. September 2021) von 12:00 bis 22:00 Uhr (kleine 
Stellplätze auch am Samstag (25. September 2021) von 07:00 
bis 09:00 Uhr). 
 
Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Teilnahmebestätigung 
und im Juni 2021 weitere Informationen zur Klassifizierung und 
Struktur. 
Die Registrierungsfrist endet am 01-9-2021. Wir empfehlen 
Ihnen jedoch, Ihre Registrierung nicht in letzter Minute zu 
senden oder per E-Mail zu versenden. 
 
Der Unterzeichnete beantragt die Registrierung für die 
Teilnahme an der Citro-Classica 2021-Veranstaltung. 
 
 

Firmenname 

 
 

Ansprechpartner 

 
 

Adresse 

 
 

Postleitzahl 

 
 

Wohnort 

 
 

Telefon 

 
 

E-Mail-Adresse 

 
 

Umsatzsteuer-
Identifikationsnumm
er 
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Folgende Optionen sind möglich: 
Stall 

 Beschreibung Preis Stückzahl Total 

A. Ort: innen. Stall (Länge: 
4 Meter) 12 m² 

€ 165,-  € 

B.  Ort: innen. Zusätzliche 
Anzahl von m² 
(mindestens 3 x 3 
Meter: 9 m²) 

€ 13,50  € 

C. Lage: draußen. Stall 
(Länge: 4 Meter) 12 m² 

€ 145,-  € 

D. Lage: draußen. 
Zusätzliche Anzahl von 
m² (mindestens 3 x 3 
Meter: 9 m²) 

€ 12,50  € 

E. Stromanschluss (220 
Volt, 16 Ampère) 

€ 145,-  € 

F.  Der Verkauf pro Auto € 50,-  € 
Zwischensumme € 

 
Frühstück und Mahlzeiten 

 Beschreibung Preis Stückzahl Total 

P. Buffet, Freitagabend 
(24. September 2021) 
pro Person 

€ 19,50  € 

Q. Frühstück, 
Samstagmorgen (25. 
September 2021) pro 
Person 

€ 7,50  € 

R.  Buffet, Samstagabend 
(25. September 2021) 
pro Person 

€ 19,50  € 

S.  Frühstück, 
Sonntagmorgen (26. 
September 2021) pro 
Person 

€ 7,50  € 

Zwischensumme € 
 
Camping 

 Beschreibung Preis Stückzahl Total 
U. Wochenendticket 

Camping für Zelt* (5 x 4 
Meter) 

€ 19,-  € 

V. Wochenendticket für 
Wohnwagen oder 
Wohnmobil* 
(8 x 10 Meter) 

€ 39,-  € 

Zwischensumme € 
*) Maximal 4 Personen pro Platz wegen RIVM Corona Vorschriften. 
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Beschreibung Zwischensumme 
Stall € 
Frühstück und Mahlzeiten € 
Camping € 

Total € 
 
Alle genannten Beträge sind exklusiv 21% BT.W. 
 
 
Der Unterzeichnete kennt die auf den folgenden Seiten 
beschriebenen allgemeinen Bedingungen und erklärt sich damit 
einverstanden. Die Zahlung des fälligen Gesamtbetrags erfolgt gemäß 
diesen Bedingungen innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt der 
Rechnung. 
 
Ich akzeptiere hiermit alle Bedingungen: 
 

Wohnort Datum 
 
 
 
 

 

 

Firmenstempel Unterschrift 
 
 
 
 

 

 
 
Senden Sie die Rücksendung an: 

Stichting Citro-Classica 
Bosberg 8 
7271LG Borculo 
 
oder per E-Mail: 

citroclassica@gmail.com 
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Der niederländische Text der Bedingungen ist verbindlich und 
richtungsweisend, auch im Falle eines Unterschieds im Text oder einer 
Differenz in der Auslegung oder Erläuterung der Bedingungen. Bei Fragen 
können Sie uns kontaktieren (Mail und / oder Telefon). 

 
 
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 2021 annuleert. Bij annuleren na 1 juni 
2021  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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