14de Internationale Simca meeting
     BELGIE  -   LIBRAMONT  VAN 10  TOT 13 MEI 2018
                   www.simcabelgium.be                                   info@simcabelgium.be

Uiterste datum inschrijving en betaling   : 13 april 2018

INSCHRIJVINGS DOSSIER VOOR DE   HANDELSBEURS

Het inschrijvingsdossier , voor het 14de internationaal  Simca  meeting,
omvat
6 bladzijden.
-

blz 2: algemene informatie over uw inschrijving

-

blz 3: tarieven restauratie

-

blz 4 en 5: inschrijvingsformulier

-

blz 6 : intern reglement

Contactpersonen :
Willy MAGALHAES

0032 479 99 76 21

(Français, Español, Português)

Francis CRULS

0032 475 23 59 91

(Français, Nederlands, English)

Willy VANHEMELRYCK

0032 472 97 03 37

(Nederlands, Français, English, Italiano)

De handelsplaatsen zijn voorzien in de grote hall  m.a.w. indoors. Elke ruimte of
plaats heeft de volgende afmetingen:  5  m breedte op 4 m lengte  of  20 m2.
Het is mogelijk om verschillende naast elkaar liggende plaatsen re huren.
Tarief: 110 euro’s per plaats en dit ongeacht het aantal dagen aanwezig.
De opbouw kan starten vanaf woensdag 09  Mei en moet klaar zijn op 10 Mei  12u00
terwijl  de afbouw  van de stand ten laatste op zondag 13 Mei dient te gebeuren.
Wat te doen ?
-

vervolledig en handteken het inschrijvingsformulier (blz 4 en 5) en stuur deze
op t.a.v. de Simca Matra Talbot club  Belgium vzw organisatie
o

per post naar            Willy Vanhemelryck
Populierenstraat 22
1502 Lembeek
België

o

per email aan
‘

info@simcabelgium.be

Na ontvangst van uw inschrijvingsformulier en betaling zal u een bevestiging
en een reserveringsnummer ontvangen en dit hetzij via e-mail of brief.
Uw betaling gebeurt via storting op het bankrekeningnummer van  de
Simca Matra Talbot club  Belgium vzw.
Populierenstraat 22
1502 Lembeek    België
Rekening IBAN  =  BE10 7765 9191 3804
BIC Code            =  GKCCBEBB
Mededeling :          Libramont  : handelaar + uw naam

Dank bij voorbaat voor uw inschrijving!
Tot binnenkort.

TARIEVEN
1) huur handelsruimte  =  110 euro’s per plaats en ongeacht het aantal
dagen.
RESTAURATIE ( !!! dranken niet inbegrepen)
Gedurende de middag zullen op de meeting kleine hapjes beschikbaar zijn
terwijl een traiteur zal instaan voor de avonddiners.
Het galadiner zal op vrijdag plaats vinden zodat iedereen zich naar
believen kan amuseren zonder zich te moeten bekommeren over de ‘terug
naar huis’ rit ’s anderdaags.
(*)kinderen = tot 12 jaar
2)

Ontbijt (vrijdag, zaterdag, zondag)
Broodjes, croissant, hesp, kaas, warme dranken, fruitsap :
5 euro.
Donderdagavond  10/05/2018
BBQ (gevarieerde grill, 4 vleeskeuzes, 400 gr p/p), salade bar (10
keuzes) , aardappeltjes en stokbrood.
      ……………….………. Volwassenen :  15 euro   ,Kinderen (*) :   7 euro
Vrijdagavond  11/05/2018
Aperitief
           Voorgerecht: paté terrine,  Ardeense ham  en worst, salade, toast
           Hoofgerecht : kip met archiduc saus, kroketten en stokbrood
           Dessert: aardbeien en chocolade mousse.
…………………………….Volwassenen :  30  euro ,Kinderen (*)  : 15  euro
Zaterdagavond  12/05/2018
 Rundsvlees à la Brésilienne, gegrilde varkenshesp, salad bar, frietjes
 en stokbrood
……………………….. Volwassenen :  20  euro ,  Kinderen (*) : 10  euro
1c) Kleine restauratie     ter plaatse te betalen in euro
Frietjes, worstenbrood, hamburgers, taarten, wafels …
CAMPING:   Wij  stellen u een camping voor die gelegen is op de site van de
meeting , naast de parking en dichtbij het hoofdgebouw.
Inbegrepen in de prijs : sanitaire voorzieningen (douches en toiletten)  en
Elektriciteit waar nodig.
Prijs : 5 euro  per nacht  per volwassenen , kinderen = gratis

Internationale Simca meeting    -    Libramont  - Belgie van 10 tot 13 mei 2018
Uiterste Datum :   13 april 2018

INSCHRIJVINGS FORMULIER

Sociale benaming ...............................................................
Naam : ………………………………………………..  Voornaam………………………………………………
ADRES : ………………………………………….. …..Stad      …………………      Land ……….………
E-MAIL : ……………………………………………………………………………………………………………
TEL. – GSM  ..............................  Datum aankomst: woensdag ( donderdag ( vrijdag (,zaterdag (
-----(  Reservatie plaats (en) handelsbeurs  =  110  euros   x   .......  plaats (en)  =   .....  euro
Restauratie ( markeer de vakken volgens uw keuze + aantal personen)
□ Ontbijt vrijdag

              =  5 euro     x  … personen

=    ….  euro

 =  5 euro     x  … personen

=    …. euro

                           =  5 euro     x  … personen

=    …. euro

□ Ontbijt zaterdag
□ Ontbijt zondag

□ donderdagavonddiner ‘traiteur’
        op 10/05/2018
volwassenen
kinderen
□ vrijdagavonddiner ‘traiteur’ (Galadiner)
        op 11/05/2018
volwassenen
kinderen
      (    zaterdagavonddiner ’traiteur’  )
         op 12/05/2018
volwassenen
kinderen

= 15 euro      x  … volwassenen  =   …. euro
=   7 euro      x  … kinderen
=   …. euro
= 30 euro     x  … volwassenen =    …. euro
= 15 euro     x  … kinderen
=    …. euro
= 20 euro     x  … volwassenen =    …. euro
= 10  euro     x  … kinderen
=    …. euro

(    camping :  aantal nachten     …..   x            5  euro   x   ….volwassenen  =    …… euro
                                                                       TOTAAL

=  …….  euro

14de Internationale  Simca meeting    -    Libramont  - Belgie van 10 tot 13 mei 2018
INSCHRIJVINGS FORMULIER (vervolg)

Een inschrijving zonder betaling komt niet in aanmerking
Betaling via overschrijving op bankrekeningnummer van de Simca Matra Talbot Club  Belgium vzw
ten laatste op 13 april 2010.

Rekening IBAN  =  BE10 7765 9191 3804
BIC Code            =  GKCCBEBB
Mededeling :          Bastogne handelaar + uw naam
Ondergetekende …………………………………………………………………………………………………
verklaart  kennis te hebben genomen van de 12 artikelen van het intern reglement van het 10de
internationaal Simca treffen en deze ten volle te zullen respecteren.
Gedaan te ……………………………………….. op ………………………………
Handtekening :  (met vermelding : gelezen en goedgekeurd)

Nuttige informatie  :
OPGEPAST, in België zijn bankcheques niet langer geldig als betalingswijze, vandaar dat alle ter
plaatse te betalen diensten (kleine restauratie, dranken, prullaria enz ) enkel met euro’s kunnen
verrekend worden.
Alle aanwezige wagens moeten geldig verzekerd zijn. De directie van de meeting wijst dienaangaande
elke verantwoordelijkheid van de hand in geval van ongeval zonder verzekering.
Eventuele schade aan voertuigen en personen op de plaats van de meeting valt niet onder de
verantwoordelijkheid van de directie van de meeting, behalve wanneer uitdrukkelijk kan aangetoond
worden dat de directie van de meeting in de fout is gegaan.
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Intern reglement

Artikel 1 : Het onthaal bij aankomst zal toegankelijk zijn van 08u00 tot 20u00 (donderdag
13/05 tot 24u00). De parking is voorbehouden aan de bezitters van een Simca wagen en
afgeleiden (Talbot, Chrysler, Matra, Unic, Sunbeam, Someca…) en die in het bezit zijn van
een genummerde zelfklever die U bij aankomst zal overhandigd worden. Het nummer op de
sticker zal overeenkomen met een voorgenummerde parkeerplaats. Het is onze betrachting
om de verschillende modellen zoveel mogelijk samen te plaatsen.
Artikel 2 : De plaats van de meeting is onderverdeeld in verschillende zones: tentoonstelling
wagens, beurs, wisselstukken, prullaria, parking, drank en eetzone. Gelieve deze zones te
respecteren. Een afgebakende parking voor exposanten, takelwagen en aanhangwagens zal
beschikbaar zijn. Alle aanhangwagens dienen voorzien te zijn van een anti-diefstalsysteem.
20 km/uur is de maximum toegelaten snelheid op de parking en de rijrichting dient
gerespecteerd worden.
Artikel 3 : U wordt verondersteld zich te houden aan de elementaire regels van veiligheid,
fatsoen en netheid. Van alle tentoongestelde wagens moet de batterij afgekoppeld worden.
De  organisator kan hierop controle uitvoeren.
Artikel 4 : De organisatoren van de meeting zijn gemachtigd om personen uit te sluiten die
zich niet houden aan het intern reglement en die te snel of gevaarlijk rijden, en dit zonder
enige vorm van schadevergoeding.
Artikel 5 : Bij aankomst krijgt u een zelfklever. Deze dient op de voorruit aangebracht te
worden, bij voorkeur aan de passagierszijde.
Artikel 6 : Kamperen op de plaats van de meeting is niet toegelaten (camping is vlakbij)
Artikel 7 : De kinderen staan onder de verantwoordelijkheid van de volwassene(n) die hen
vergezellen. De kinderen mogen ’s nachts nooit alleen rondlopen. Om algemene
veiligheidsredenen zal hierop worden toegezien.
Artikel 8 : Alle voertuigen en materialen moeten beschikken over een geldige burgerlijke
aansprakelijkheids verzekering. En indien van toepassing, een geldig schouwingsbewijs.
Voertuigen die niet conform zijn zullen zelfs op de parking niet mogen verplaatst worden.
Artikel 9 : De georganiseerde rondritten hebben een toeristisch karakter en geen sportief
doel. Het is de bedoeling U te amuseren en U te laten genieten van de prachtige streek in de
omgeving van Bastogne. Gelieve de wegcode na te leven en U ervan te vergewissen dat U
in het bezit bent van alle nodige documenten (rijbewijs, verzekeringsbewijs, grijze kaart, het
in België verplicht fluo veiligheidsvest enz).
Artikel  10 : Eventuele schade aan voertuigen en personen op de plaats van de meeting valt
niet onder de verantwoordelijkheid van de directie van de meeting, behalve wanneer
uitdrukkelijk kan aangetoond worden dat de directie van de meeting in de fout is gegaan.
Artikel 11 : De beurs ‘verkoop wisselstukken’ zal open zijn van 9u30 tot 18u00.
Artikel 12 : Het is verboden wisselstukken en ander materiaal te verkopen buiten de
toegelaten zone.  Enkel verkoop van wisselstukken tussen de deelnemers onderling zal
toegelaten worden (“kofferverkoop”).

