
 

  Citro-Classica  
 
 
La Première  
De stichting “Citro-Classica” organiseert, voor de Citroën-
liefhebber, de eerste editie van het Citroën-evenement “Citro-
Classica” in de periode van 18 tot en met 20 september 2020. 
Het evenement zal plaatsvinden op de locatie van “Vliegveld 
Twenthe” te Enschede.  
Met ruim 50 hectare outdoor, 2 hectare indoor en een zeer 
goede bereikbaarheid, biedt “Vliegveld Twenthe” een unieke 
mogelijkheid voor het realiseren van het evenement “Citro-
Classica”.  
Het evenement zal plaats vinden op “De Strip”, bijna een 
kilometer aan wegdek met daarlangs een verkeerstoren, acht 
shelters en diverse andere adembenemende, historische 
gebouwen. In een achttal gebouwen (shelters) werden vroeger 
F-16 vliegtuigen overdekt neergezet, een aantal van deze 
shelters zal worden gebruikt. Ook de brandweerkazerne, 
voormalige verkeerstoren, Hangar 16 (te gebruiken voor 
catering en feestavond), dakterras en restaurant maken 
onderdeel uit van de te gebruiken gebouwen. 
“De Strip” is gelegen in een bosrijke omgeving, waarbij 
gedurende het evenement gebruik wordt gemaakt van een 
camping van 18.000 m².  
Naast een onderdelenmarkt zijn er diverse locaties voor 
autoverkoop, brocante, straattheater, eten en drinken 
(foodtrucks), kinderactiviteiten en muziek. Er zijn drie, van 
elkaar gescheiden, ruime gratis parkeerterreinen aanwezig, 
Op “De Strip” worden naast de voornoemde activiteiten ook 
aandacht geschonken aan een collectie particuliere Citroëns 
(van jong tot oud), en een aantal unieke Citroëns (bijvoorbeeld: 
met een zeer unieke kilometerstand, historie of uitvoering).  
 
Kijk verder op onze website www.citro-classica.nl 
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De stichting “Citro-Classica”  nodigt u uit voor periode van 18 
tot en met 20 september 2020. Het evenement zal plaatsvinden 
op de locatie van “Vliegveld Twenthe” te Enschede.  
 
Op bijgevoegd inschrijfformulier kunt u uw wensen kenbaar 
maken voor wat betreft de faciliteiten voor een standplaats en 
indien gewenst een opgave voor een advertentie in de “Citro-
Classica Journal (evenementen-krant)”.  
 
Wij zullen er vervolgens voor zorgen dat uw 
standplaatsnummer met verwijzing naar de plattegrond in deze 
advertentie zal worden opgenomen. 
 
Het evenement Citro-Classica zal op zaterdag (19 september 
2020) van 10.00 tot 17.00 uur en op zondag (20 september 
2020) van 10 tot 17 uur geopend zijn. 
 
De opbouw van uw standplaats kan plaatsvinden op 
vrijdag (18 september 2020) vanaf 12 uur tot 22 uur. 
 
Na uw inschrijving ontvangt u een bevestiging van deelname en 
krijgt u in juni 2020 nadere informatie over de indeling en de 
opbouw. 
De inschrijvingstermijn loopt af per 1 juni 2020, maar wij raden 
u aan om uw inschrijving niet op het laatste moment op te 
sturen/mailen. Na betaling van de factuur worden de tickets 
per email verzonden. 
 
Ondergetekende verzoekt om inschrijving voor deelname 
gedurende het evenement Citro-Classica 2020. 
 
 
 

Firmanaam  

Contactpersoon  

Adres  

Postcode  

Woonplaats  

Telefoon  

Email-adres  
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De volgende optie(s) zijn mogelijk: 
 
Standplaats 

 Omschrijving Prijs Aantal Totaal 
A. Locatie: binnen. Kraam 

(lengte: 4 meter)  12 m² 
€ 165,-  € 

B.  Locatie: binnen. Extra 
aantal m² (minimaal 3 x 
3 meter: 9 m²) 

€ 12,-  € 

C. Locatie: buiten. Kraam 
(lengte: 4 meter)  12 m² 

€ 145,-  € 

D. Locatie: buiten. Extra 
aantal m² (minimaal 3 x 
3 meter.: 9 m²) 

€ 10,-  € 

E. Electra-aansluiting (220 
Volt, 16 Ampère) 

€ 145,-  € 

F.  Verkoop per auto. € 50,-  € 
Subtotaal € 

 
Citro-Classica Journal (evenementen-krant) 

 Omschrijving Prijs Aantal Totaal 
K. Advertentie * (hele 

pagina) 17 cm. x 23 cm. 
€ 400,-  € 

L.  Advertentie * (halve 
pagina) 15 cm. x 11 cm. 

€ 200,-  € 

M. Advertentie * (kwart 
pagina) 7 cm. x 11 cm. 

€ 100,-  € 

Subtotaal € 
*aan te leveren op Pdf-formaat.  
 
Ontbijt en maaltijden 

 Omschrijving Prijs Aantal Totaal 
P. Pastabuffet, vrijdagavond 

18 september 2020  
(1 persoon) 

€ 19,50  € 

Q. Ontbijt, zaterdagochtend 
19 september 2020  
(1 persoon) 

€ 7,50  € 

R.  BBQ-buffet, 
zaterdagavond 
19 september 2020  
(1 persoon) 

€ 19,50  € 

S.  Ontbijt, zondagochtend              
20 september 2020  
( 1 persoon) 

€ 7,50  € 

Subtotaal € 
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Camping 
 Omschrijving Prijs Aantal Totaal 
U. Weekendticket camping 

voor tent (5 x 4 meter) * 
€ 19,-  € 

V. Weekendticket voor 
caravan of camper * 
(8 x 10 meter) 

€ 39,-  € 

Subtotaal € 
*) Maximaal 4 personen per plek i.v.m. RIVM Corona-voorschriften. 

 
Omschrijving Subtotaal 
Standplaats € 
Citro-Classica Journal (evenementen- 
krant) 

€ 

Ontbijt en maaltijden € 
Camping  

Totaal € 
 
ALLE GENOEMDE BEDRAGEN ZIJN EXCLUSIEF 21% B.T.W. 
 
Ondergetekende is op de hoogte van de algemene voorwaarden als 
omschreven op de onderstaande pagina’s en verklaart hiermee 
akkoord te gaan. De betaling van het totaal verschuldigde bedrag zal 
conform deze voorwaarden geschieden binnen twee weken na 
ontvangst van de factuur. 
 
Hierbij accepteer ik alle voorwaarden: 
 

Plaats Datum 
 
 
 
 

 

 

Firmastempel Handtekening 
 
 
 
 

 

 
 
Retour zenden aan : 

Stichting Citro-Classica 
Bosberg 8 
7271LG Borculo 
 
of via email: 
 

citroclassica@gmail.com 
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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. 
 
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. 
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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 

 


