
 

  Citro-Classica  
 
 
La Première  
Citro-Classica invite les passionnés de Citroën (petits et grands) 
à un événement festif dans une atmosphère Française pour 
profiter de la fin de l'été: avec ventes de voitures et pièces 
detachées, marché aux puces, théâtre de rue, restauration et 
buvette, musique et camping. Une expérience à partager en 
famille et avec vos amis. Des activités gratuites pour les enfants 
sont prévues. Parking gratuit! 
 
L'événement aura lieu sur "De Strip" (Aéroport Twenthe, 
Enschede (Pays-Bas)), près d'un kilomètre de chaussée avec 
une tour de contrôle, huit abris et divers autres bâtiments 
historiques à couper le souffle. Dans huit bâtiments (abris), les 
avions F-16 étaient auparavant mis à l'abri, un certain nombre 
de ces abris seront utilisés. La caserne des pompiers, l'ancienne 
tour de contrôle, le Hangar 16 (destiné à la restauration et aux 
soirées festives) et le restaurant font également partie des 
bâtiments à utiliser. 
 
"De Strip" est situé dans une zone boisée, où lors de 
l'événement est utilisé un camping de 18 000 m2. 
 
Regardez plus loin sur notre site www.citro-classica.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CITRO-CLASSICA 

2020 
 

CONTACTEZ-NOUS 

téléphone 
+31 6 50668960 
+31 6 53702074 
 

 
WEBSITE: 
www.citro-classica.nl 

 
E-MAIL: 
citroclassica@gmail.com 

 

Formulaire d'inscription 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.citro-classica.nl%2F%3Ffbclid%3DIwAR0rN0Eb_O5IhO117lWIxrmspHRwgTtECMtbHB6F2PL8E6HS7gVqLSVCo1w&h=AT2ysJwpEFuk7qEfMWFhKwUxf07lhk5S_W2rMO6Ws5TxyMDZzOUeKcvkReFw6Q1vWT26DiNGWPDk5D9wnXVhT113VWhTm4I9gY4XzBndBHIeAq962GTsWXkE09u1V6vt520TcD9fPJ8HAzMgQqNM52TQC2mrqrslkVxnVa91vu7ZlHIFN3kpwVCg1SCE-Bbh6BNKTG_M6veI9OBXjt1bbONBx7QGImdVKREE9HiHgai38HRopth15RFM23X-shJy-UpCaCCEnBuIzcQOdXTFc5i7EmblYizKyBS9oXmWJ9xEYbHndIJ6goAH_ydIqIfKy-veIU1eY6NFgsQXe4Ga7YX2nxzhxH5Icx9vUV9HxpHWhaXo7WlGyPqn120RbPGHcvBKyczkp-BmYl_jtXvgsPTQdZTc98EZGaMjmTIoSxM3WtzKUNcm8cqGfg9leDVeP9t3Y-eU279tQqOyKROOz2i_GgfKTSNUTv_2YBl2_y-_NU8BOidQH_fRrdxa5x66k-bN6ODceLHhPv9ahzqLb3qgsmTeFr-ra5TrErMzfeTu0PJ0_XjdVv29wjIFqKassFTp4XWU_wXI0dy7wrfF3QmoMYRxoEpaTrBQNoBWJdA7IjMG3cIJfHx1azWKDnY_EJ5UTyPlcsN8DEomjYayBxCo3Q


 

 
 
La fondation "Citro-Classica" vous invite pour une période du 
18 au 20 septembre 2020. L'événement aura lieu sur le site de 
"Twenthe Airport" à Enschede (Pays-Bas). 
 
Sur le formulaire d'inscription ci-joint, vous pouvez faire part de 
vos souhaits en ce qui concerne les installations pour un 
emplacement et si vous le souhaitez une déclaration pour une 
annonce dans le "Citro-Classica Journal (journal des 
événements)". 
 
Nous veillerons ensuite à ce que votre numéro d'emplacement 
en référence à la carte soit inclus dans cette annonce. 
 
L'événement Citro-Classica sera ouvert le samedi 19 septembre 
2020 de 10h à 17h et le dimanche 20 septembre 2020 de 10h à 
17h. 
 
La construction de votre stand peut avoir lieu le 
Vendredi (18 septembre 2020) de 12h à 22h (petits 
emplacements également le samedi (19 septembre 2020) de 
7h à 9h). 
 
Après votre inscription, vous recevrez une confirmation de 
participation et vous recevrez de plus amples informations sur 
le classement et la structure en juin 2020. 
 
La période d'inscription se termine 18-09-2020., mais nous vous 
conseillons de ne pas envoyer / envoyer votre e-mail à la 
dernière minute. 
 
Le soussigné demande à s'inscrire pour participer à 
l'événement Citro-Classica 2020. 
 
 

Nom de l'entreprise 
 

 

Personne de contact 
 

 

Adresse 
 

 

Code postal 
 

 

Lieu de résidence 
 

 

Numéro de 
téléphone 
 

 

Adresse e-mail  

numéro de TVA  
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Les options suivantes sont possibles: 
Décrochage 

 Description Prix Nombre 
de pièces 

Total 

A. Emplacement: à 
l'intérieur. Décrochage 
(longueur: 4 mètres) 12 
m² 

€ 165,-  € 

B.  Emplacement: à 
l'intérieur. Nombre 
supplémentaire de m² (au 
moins 3 x 3 mètres: 9 m²) 

€ 13,50  € 

C. Emplacement: extérieur. 
Décrochage (longueur: 4 
mètres) 12 m² 

€ 145,-  € 

D. Emplacement: extérieur. 
Nombre supplémentaire 
de m² (au moins 3 x 3 
mètres: 9 m²) 

€ 12,50  € 

E. Connexion électrique (220 
Volt, 16 Ampère) 

€ 145,-  € 

F.  La vente par voiture € 50,-  € 

Sous-total  € 
 
Petit déjeuner et repas 

 Description Prix Nombre 
de pièces 

Total 

P. Buffet, vendredi soir (18 
septembre 2020) par 
personne 

€ 19,50  € 

Q. Petit déjeuner, samedi 
matin (19 septembre 
2020) par personne 

€ 7,50  € 

R.  Buffet, samedi soir (19 
septembre 2020) par 
personne 

€ 19,50  € 

S.  Petit-déjeuner, dimanche 
matin (20 septembre 
2020) par personne 

€ 7,50  € 

Sous-total € 
 
Camping 

 Description Prix Nombre 
de pièces 

Total 

U. Ticket week-end camping 
pour tente* (5 x 4 mètres) 

€ 19,-  € 

V. Billet week-end pour 
caravane ou camping-car* 
(8 x 10 mètres) 

€ 39,-  € 

Sous-total € 
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*) Maximum 4 personnes par place en raison de Règlements RIVM 
Corona. 

Description Sous-total 
Décrochage € 
Petit déjeuner et repas € 
Camping € 

Total € 
 
 
TOUS LES MONTANTS MENTIONNÉS SONT EXCLUSIFS DE 21% BT.W. 
 
Le soussigné a pris connaissance des conditions générales décrites 
dans les pages ci-dessous et déclare qu'il / elle accepte. Le paiement 
du montant total dû sera effectué conformément à ces conditions 
dans un délai de deux semaines après réception de la facture. 
 
J'accepte toutes les conditions: 
 
 

Lieu de résidence Date 
 
 
 
 

 

 

Cachet de l'entreprise Signature 
 
 
 
 

 

 
 
Envoyez le retour à: 

Stichting Citro-Classica 
Bosberg 8 
7271LG Borculo 
 
ou par email: 

citroclassica@gmail.com 
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Le texte néerlandais des conditions est contraignant et indicatif, également 
en cas de différence dans le texte ou de différence d'interprétation ou 
d'explication des conditions. Pour toute question vous pouvez nous contacter 
(mail et / ou par téléphone). 

 
 
 
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.  

 

C
it

ro
-C

la
ss

ic
a 

 


