
 
 

 

Een nieuw en toch zo vertrouwd aanvoelend event 
 
 
 

 

In de Evenementenhal in Gorinchem zal op 1 en 2 mei 2021 een groots "Rassemblement 
international de Citroën" plaatsvinden, zoals alleen Citroënnisten dat kennen. Een nieuw 
evenemen voor alles en iedereen die iets met Citroën te maken heeft, of wil hebben. 
Alles wat altijd al zo fijn was bij Citroën meetings blijft natuurlijk. Daarnaast wordt toch CitroExpo 
opgezet met een frisse, meer eigentijdse benadering. Een nieuw professioneel team  heeft de 
ambitie en expertise om van CitroExpo hét jaarlijkse Citroën festijn te maken.  
Ruim van opzet, met ook nieuwe elementen in onze passie met oog op toekomstige 
ontwikkelingen. De jeugd heeft de toekomst, dus de volgende generatie zal ook van ‘onze’ 
automobielen genieten; maar wel op hún manier. Niet in tegenspraak met de vorige generaties, 
maar ernáást.   
We verwachten in de sfeervolle en ook goed bereikbare Evenementen Hal veel bezoekers en veel 
merchandise en standhouders, zoals u dat op grote Citroën evenementen gewend bent. De 
Nederlandse Citroënclubs zullen deelnemen.  
 
Voor u als standhouder bieden we een meer dan uitstekende beurs, breed gepromoot en met 
medewerking van diverse media en specialisten op het gebied van marketing. 
 
Voor de liefhebbers is het evenement al even aantrekkelijk, want de tarieven zijn bescheiden 
gehouden en het parkeren is gratis. Een bezoeker is niet al een heel budget ‘achteruit’ voor hij/zij 
de eerste Citroën of het eerste onderdeel ziet.  
 
Voor nadere info of contact email naar mail@citroexpo.nl of bezoek https://citroexpo.nl 
 
De locatie, centraal in Nederland is uitstekend bereikbaar en ligt vlak bij het knooppunt A27/A15. 
Voor een impressie van onze locatie kijk u op YouTube. 
https://www.youtube.com/watch?v=3e8Gpus-epA of kijk op 
https://gorinchem.evenementenhal.nl/ 
 
We vragen u om ons evenement te delen op uw website. 
 
Met vriendelijke groet, 
 CitroExpo, Leo Greiner en Thijs Wennekes 
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Inschrijf formulier   

De beurs voor iedereen die iets met Citroën heeft, of wil hebben  

Zaterdag 1 en zondag 2 mei 2021 
Opbouw stands: Vrijdag 09:00 – 17:00 uur.  Afbouw Zondag 17:00-22:00 en maandag 08:00- 12:00 

Open voor Standhouders: 09:00 – 18:00 Open voor publiek  10:00 – 17:00 
 

Bedrijfsnaam:  
 
 Contactpersoon: 
 
 Adres        Postcode 
 
 plaats        Land 
 
Telefoon     Mobiel    
 
Email      website 
 
Activiteit:   □ Auto’s   □ gereedschap  □ onderdelen  □ documentatie □ Garage/Specialist  □     
 
Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW 
 

Standplaatsen       Een standaard stand  is 3 meter diep 
 

Tafel,  4 meter lang op een plaats van 12m2  à € 145    x tafel =   €     
 
Plaats per m2  (minimum 3 x 3 is 9m2)  à € 10  x m2 =    €   
 
Elektra aansluiting 220 V 16 A   à € 130  x aansl.    €   
 
Extra standhouders kaart   à € 14,00 x kaart    €   
 
Een stand of plaats is inclusief 2 standhouders kaarten, een stand van 8 meter lang of meer is inclusief 4 standhouders kaarten 

 
Ik wil adverteren in de beurskrant  

□ Hele pagina A4 € 400 □ Halve pagina A5 liggend € 220 □ ¼ pagina (A6) staand € 120 

 

Op de site van CitroExpo komt een overzicht van de deelnemers met een link naar hun eventuele websites. 
Vinkt u hier a.u.b. aan of en met welke (hierboven ingevulde) gegevens u in dat overzicht vermeld wilt staan: 

□ Naam □ Website □ Geen van beide  

 
Betaling binnen 14 dagen na ontvangst factuur. Na betaling is uw inschrijving definitief. Door inschrijving en/of 
ondertekening accepteert u de algemene voorwaarden van CitroExpo zoals vermeld onderaan dit formulier en zoals te 
lezen op de website www.citroexpo.nl 
 
Datum aanmelding:      Naam:      Handtekening:      
 
 

Stuurt u dit ingevulde formulier naar mail@citroexpo.nl  
 

Let op: de hal is voorzien van tapijt tegels. Voor tegels die door auto’s of onderdelen beschadigen of vet zijn moeten wij namens de beurshal € 8,50 
per tegel in rekening brengen aan de standhouder. Wij stellen kartonnen platen ter beschikking voor onder auto’s of onderdelen.   
Aan het einde van de beurs dient u uw restanten af te voeren. Materiaal wat achter blijft word op uw kosten afgevoerd de kosten zijn € 17,50 per 
kilogram .  

http://www.citroexpo.nl/
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 Algemene voorwaarden 

1. De aanvraag van het huren van ruimte kan geschieden door inzending van het daartoe bestemde inschrijfformulier, 

waarin naar onze voorwaarden wordt verwezen. De aanvrager van ruimte verklaart zich akkoord met de algemene 

voorwaarden. Het betreft alleen auto’s,  onderdelen en goederen of activiteiten die betrekking hebben op de merken 

Citroën en Panhard. 

 

2. De toewijzing van de ruimte wordt door de organisatie verricht naar volgorde van ontvangst der reserveringen en de 

indeling zal geschieden zoveel mogelijk overeenkomstig de wensen van de deelnemer. Mochten gewenste ruimte reeds 

zijn verhuurd dan zal, indien mogelijk, andere ruimte worden toegewezen. 

 

3. De organisatoren behouden zich het recht voor, zonder verplicht te zijn reden op te geven, aanvragen tot huur van 

ruimte te weigeren. 

 

4. De organisatie behoudt zich het recht voor om wegens bijzondere omstandigheden, welke buiten zijn toedoen zijn 

ontstaan (overmacht in de ruimste zin van het woord zoals bijvoorbeeld brand, nationale ramp en dergelijke) de 

tentoonstelling geen doorgang te doen vinden,  ofwel de data voor 

de tentoonstelling te wijzigen, zonder dat in die gevallen deelnemers, ongeacht of aan hen reeds ruimte mocht zijn 

toegewezen, aanspraken kunnen doen gelden tegenover de organisatoren op vergoeding van enigerlei schade, in welke 

vorm dan ook of hoe dan ook ontstaan. 

 

5a. 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. 

 

5b. Onder bijzondere omstandigheden zoals bedoeld in punt 5a. 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 de beurs in gevaar kunnen brengen. 

 

5c. In geen geval kan de deelnemer jegens de organisatie enig recht op schadevergoeding, hoe dan ook, naar aanleiding 

van een besluit, omschreven in lid 5a van deze voorwaarden, doen gelden. 

 

6. Vindt de tentoonstelling geen doorgang als bedoeld in de punten 4 en 5, dan worden de inschrijvingen en eventueel 

reeds verstrekte toewijzingen van ruimten automatisch als vervallen beschouwd en zullen de door de inschrijvers 

gedane betalingen ter zake van de tentoonstelling worden gerestitueerd. Bij doorgang van de tentoonstelling op 

gewijzigde data, derhalve bij wijziging van de vastgelegde data, blijft de overeenkomst van deelneming onverkort van 

kracht. 

 

7. Exclusiviteit wordt niet verleend, tenzij in speciale gevallen die door de organisatoren zullen worden beoordeeld. Het 

al dan niet verlenen van exclusiviteit zal steeds en uitsluitend schriftelijk aan de aanvrager worden meegedeeld. 

 

8. De organisatie heeft het recht in reeds toegewezen ruimten 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. 

 

9. De ruimte-huursom dient binnen 2 weken na ontvangst van de factuur te zijn voldaan; bij gebreke waarvan de 

organisatoren gerechtigd zijn de reeds 

verleende toewijzing van ruimte in te trekken. Bij intrekking van verleende toewijzing van ruimte, behoud de 

organisatie onverminderd aanspraak op volledige vergoeding van het desbetreffende bedrag. 

 

10. Het onderverhuren of overdragen van ruimte is niet toegestaan, evenmin als het kosteloos afstaan van ruimte aan 

derden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door de organisatie toegestaan. 

 

11. 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 voor 1 april van het jaar waarin het evenement plaats vindt  annuleert. Bij annuleren na 1 april van 

het jaar waarin het evenement plaats vindt is men 50% van de huur verschuldigd. 

 

12. Het gebruik van geluidsinstallaties voor welk doel dan ook is uitsluitend in overleg met de organisatie onder 

voorbehoud toegestaan. 

Verzoeken zullen door de organisatie worden beoordeeld. Het is niet toegestaan in de hal biljetten of ander 

reclamemateriaal aan te brengen aan kolommen, muren, draagspanten en dergelijke. Het is niet toegestaan 

tentoongestelde goederen en/of reclamemateriaal buiten de gehuurde ruimte te plaatsen of in en rondom de hal 



reclamematerialen te verspreiden. Eventuele kosten van het verwijderen van biljetten en reclamemateriaal zullen 

worden verhaald op die partij die de biljetten en reclamemateriaal heeft aangebracht en/of op de partij die wordt 

genoemd in de biljetten en het reclamemateriaal.  

 

13. Aan de wanden en op de vloeren mogen geen spijkers worden aangebracht, noch daarin gaten geboord, noch enige 

voorzieningen verricht die deze kunnen beschadigen. Beschadigde tapijttegels moeten worden vergoed. De kosten per 

tegel bedragen € 8,50 excl. btw per tegel. De organisatie stelt kartonnen platen gratis ter beschikking. Deze platen 

dienen ter bescherming van de vloerbedekking. Na afloop van de beurs is de standhouder verplicht vuilnis in de 

daarvoor bestemde container te deponeren. Voor achter gelaten vuilnis wordt € 17,50 excl. btw per kilo in rekening 

gebracht. 

 

14. De huurder van ruimte is gehouden de door zijn/haar toedoen ontstane beschadigingen te herstellen en stelt zich 

volledig aansprakelijk voor de eventuele kosten van herstelling van door zijn toedoen ontstane beschadigingen. 

 

15. Demonstraties binnen de ruimte zijn toegestaan. Bij eventuele demonstraties mag geen gebruik worden gemaakt van 

zuurstof of andere gas bevattende cilinders. 

 

16. Alle inzendingen van deelnemers staan op de tentoonstelling voor eigen rekening en risico, de organisatoren zijn in 

geen enkel geval en 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. 

 

17. In geval van constructies is vooraf toestemming nodig van de organisatie en van de dienst Bouwen en Wonen. Van 

laatstgenoemde toestemming dient aan de organisatie een schriftelijke goedkeuring van de dienst Bouwen en Wonen te 

worden overlegd. De deelnemer dient rekening te houden met extra kosten. 

 

18. Alvorens voertuigen, werktuigen aangedreven door brandstofmotoren in de hal worden ingebracht, dienen de 

brandstofreservoirs een minimale hoeveelheid te bevatten, leidingen te zijn leeggemaakt en de reservoirs deugdelijk te 

zijn afgesloten. Deze reservoirs dienen gesloten te blijven zolang de voertuigen in de hal aanwezig zijn. Accuklemmen 

moeten zijn losgemaakt. Onder het voertuig moet onder het motorgedeelte een kartonnen plaat worden neergelegd. 

Vettige onderdelen dienen ook op kartonnen platen te worden neergelegd. Zie artikel 13. 

 

19. 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 stand. 

 

20. De organisatie is niet verantwoordelijk voor de goede werking van enige technische installatie, noch van een 

onderdeel daarvan of van de hal en kan voor eventuele schade in welke vorm dan ook, welke voor de deelnemer mocht 

zijn ontstaan niet aansprakelijk worden gesteld. 

 

21. De toegestane maximum belasting op de vloer van de hal bedraagt l000kg/m2. De maximum toegestane wieldruk is 

2500kg, of 10.000kg per as. 

 

22. De hal is beschikbaar voor opbouw gedurende de vermelde tijden. Om overlast voor andere deelnemers te 

voorkomen dient het plaatsen in/of op de stands van grote en/of zware goederen tijdig te geschieden. 

 

23. Voor de hal geld dat de stands aangesloten kunnen worden op het elektriciteitscircuit van de hal (spanning 220/240 

volt bij 50 Hz), mits deze aansluitingen worden gemaakt door een erkend installateur of op aanwijzing van de 

organisatie. Eigen energie opwekking door middel van separaat 

opgestelde generatoren en dergelijke is niet toegestaan. De stand installaties dienen te voldoen aan de voorschriften van 

het gemeentelijk energiebedrijf en zullen worden gekeurd alvorens te worden aangesloten. Voor informatie raadpleegt 

het inschrijfformulier. 

 

24. De deelnemer is aansprakelijk voor door hem/haar veroorzaakte schade of voor aan hem/haar toerekenbare schade  

en is verplicht zich te verzekeren tegen alle schade van welke aard dan ook die door toedoen of nalatigheid van hemzelf 

of zijn personeel of derden worden veroorzaakt. 

 

25. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing en  is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd. 

 

26. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de organisatie. 

27.  De Engelse, Duitse en Franse teksten zijn een vertaling van de van toepassing zijnde voorwaarden, die zijn 

opgesteld in de Nederlandse taal. De Nederlandse tekst van de voorwaarden is bindend en leidend, ook bij een verschil 

in de tekst of bij een verschil in interpretatie of uitleg van de voorwaarden. 

 



Opbouw stands: Vrijdag 09:00 –17:00 uur.  
Afbouw stands:  Zondag 17:00-22:00 en maandag 08:00-12:00 
 
Open voor Standhouders: 09:00 –18:00  
Open voor publiek:             10:00 –17:00 
 
Overnachten voor standhouders. 
Overnachten op het terrein van de evenementenhal is door de gemeente helaas niet toegestaan. De 
evenementenhal en de parkeerder kan hier een forse boete voor krijgen. Om te overnachten zijn er een 
aantal mogelijkheden 
 
Campanile Hotel & Restaurant 500 meter van de evenementenhal 
https://www.campanile.com/nl/hotels/campanile-gorinchem 
 
Camperplaats de Punt. 28 plaatsen. Nabij de jachthaven en aan de rivier de Merwede. 4 kilometer vanaf de 
beurshal en op loopafstand (500meter) van het mooie historische centrum van Gorinchem 
€ 12,50 per nacht. Toilet, water en elektriciteit zijn inbegrepen. Douches met munten € 0,50 
https://www.camperplaatsdepunt.nl/ https://www.wvdemerwede.nl/ 
Adres: Buiten de Waterpoort 8, 4201 CS Gorinchem, Zuid-Holland / Nederland 
 
Restaurant De Goudrenet in Vuren op ongeveer 9 kilometer van de Evenementenhal 
Op het parkeerterrein kunt u overnachten.er zijn douches en toiletten en e.v.t. elektriciteit beschikbaar 
Prijs onbekend https://www.goudreinetvuren.nl/ 
Adres: Zeiving 21 4214KT Vuren +31183 63 03 23 
 
Camping Kweetal 30 plaatsen op ongeveer 7 kilometer afstand van de evenementenhal  
Douches, toiletten en 16 A elektriciteit zijn inbegrepen 
Prijs Camper of (vracht)auto € 13,- per nacht Caravan € 17,50 per nacht.  
Familie Blokhuis, Landscheiding 4, 4209DH Schelluinen +31 6 53 27 58 73 
https://www.kweetal.com/kweetal.com/camping/ 
 
Camperplaats de Groot  Op ongeveer 9 kilometer afstand van de evenementenhal 
Douches, toiletten water en elektriciteit zijn inbegrepen 
Prijs Camper (of vrachtauto) € 13,- per nacht 
Piet en Margret de Groot, A.M.A. van langeraadweg 9 3381LB Giessenburg +31184-651391 
https://www.camperplaatsdegroot.com/ 
 
Campererf Landscheiding  10 plaatsen op ongeveer 8 kilometer van de evenementenhal 
Douches, toiletten water en elektriciteit zijn inbegrepen 
Prijs Camper (of vrachtauto) € 10,- per nacht 
Adres: Landscheiding 1, 3381 KK, Giessenburg +31 (0)6 50 56 32 72 
https://www.camperclubnederland.nl/portfolio-item/campererf-landscheiding/ 
 
Of kijk op  https://gorinchem.evenementenhal.nl/praktische-informatie/hotels/ 
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