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Aan alle deelnemers van Eurospoor2021 
29, 30, 31 oktober 
 
Betreft : Informatie en organisatie 
 
Datum : oktober 2021 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Fantastisch dat u ook in moeilijke tijden aan Eurospoor deelneemt. Wij 
bedanken u hartelijk voor uw vertrouwen in ons evenement. Na 3 jaar 
wachten kunnen bezoeker en deelnemers weer genieten van modelspoor. 
Weliswaar moet een ieder in de Jaarbeurs zich aan de CoronaCheck 
onderwerpen, maar daar begint men aan gewend te raken. Desalniet-
temin geeft Covid en de organisatie hieromtrent veel extra werk. Daarom 
ontvangt u uw bescheiden ook wat later. Excuses daarvoor. 
 
Corona heeft voor de hobby ook nog wat goeds teweeggebracht. Want, 
door het verplicht thuiszitten hebben velen de hobby (her) ontdekt en 
mogelijk zullen zij ook de kans te baat nemen zich op Eurospoor verder 
op de hobby te heroriënteren. We zullen het zien en wij wensen u alvast 
veel succes op Eurospoor2021. 
 
Eurospoor2021 was geen sinecure om te organiseren. Hectische tijden 
van afzeggingen wegens corona-angst, maar ook nieuwe aanmeldingen 
zorgden voor druk op de organisatie. Uiteindelijk zijn er prachtige 
exposities en bijzondere deelnemers overgebleven en door alle 
wisselingen is er zelfs voldoende over voor een goed evenement volgend 
jaar. Engelse deelnemers moeten we momenteel wel ontberen, helaas 
maken Covid én Brexit samen deelname vanuit de UK zo goed als 
onmogelijk. 
 
In dit schrijven vindt u de benodigde organisatorische informatie. Uit 
praktische overwegingen is ervoor gekozen om alle deelnemers ongeacht 

de hoedanigheid (exposant, commerciëel, etc.) dezelfde informatie te 
geven. Het kan dus voorkomen dat sommige gegevens niet voor u van 
toepassing zijn. 
 
U ontvangt in deze envelop: 
 
1. Deze uitgebreide deelnemersinstructie 
2. Factsheet met bijlage op de achterkant  
3. Bijlage: plattegrond Jaarbeurscomplex  
4. Bijlage: Deelnemersplattegrond hallen 3 en 4, waarop aangegeven      
 standplaats en uw standnummer 
6. Relatiekaarten (indien besteld en nog niet ontvangen). 
7. Alleen voor clubs en exposanten: uw bestelde uitrijkaarten. 
 
Bijna alle deelnemersinfo kunt op de Eurospoorwebsite terugvinden.  
Ga naar: 
www.eurospoor.nl =>Exposanten =>Gegevenspagina Eurospoor2021 
 
Hallen met aanvoerroutes 
In een bijlage vindt u een plattegrond omtrent de route naar de Jaarbeurs 
en de hallensituatie. Op de snelwegen rondom Utrecht wordt op de 
blauwe verkeersborden de Jaarbeurs reeds aangegeven. U benadert de 
Jaarbeurs aan de ‘achterkant’ en niet vanaf de stationskant. 
 
EUROSPOOR2021 vindt plaats in hallen 3 en 4 (vanaf station gezien de 
rechterflank). De beursentree voor bezoekers bevindt zich in hal 3 aan de 
kant van het Merwedekanaal (Entree West). 
 
Alle laad- en losdeuren hebben een nummer. De routes zijn gekenmerkt in 
100-tallen. In de directe omgeving van de Jaarbeurs zijn verwijsborden 
geplaatst die naar deze routes cq. transportdeuren verwijzen.  
U rijdt naar de haldeur die het dichtst bij uw standnummer gelegen is. 
Opbouwen donderdag (geen coronacheck bij de laaddeuren) en 
vrijdagmorgen (wel coronacheck). Zie factsheet. 
 
Het aanvoeren van materialen en opbouwen kan geschieden op  
donderdag 28 oktober van 10.00 - 20.00 uur en op vrijdagmorgen 29 
oktober van 06.30 - 10.00 uur. Vrijdag na 07.30 mogen zich geen 
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voertuigen meer in de hallen bevinden. De beurs gaat op vrijdag om 
10.00 uur open voor het publiek. 
 
Het is niet toegestaan honden of andere huisdieren mee naar de beurs te 
nemen (niet bij de op- en afbouw en ook niet gedurende de opening).   
 
STANDOPBOUW  
 
Belangrijk: In verband met de CoronaCheck en Corona-maatregelen op  
vrijdagochtend verzoeken wij u zoveel mogelijk op donderdag uw  
goederen aan te voeren. Het aantal voertuigen op vrijdagochtend in de  
hallen moet beperkt blijven. 
 
Donderdag 28 okt. 10.00 tot 20.00 uur. Geen CoronaCheck. 
Haldeuren  Inrijden Hal 3 : deur 207, u volgt route 200 
   Inrijden Hal 4 : deur 205, u volgt route 200 
   Uitrijden Hal 2: deur 307 
    
N.B.: Entree Oost/West is vanaf 08:00 uur open, daar is wél  
CoronaCheck. Bent u op donderdag lopend vanaf de stationskant en wilt  
u niet gecheckt worden dan loopt u langs P1 en komt u binnen via deur  
307 in hal 2.  
 
Laden en lossen Er is dit jaar geen borg nodig, MAAR na laden en 

lossen binnen 2 uur uitrijden via HAL 2 deur 307 
naar parkeerplaats P1, P3 of P4. Zie bijlage. 
Deelnemerspascontrole: de witte op-/afbouwpassen 
zijn alleen geldig op donderdag de hele dag èn 
zondag na 17.00 uur. De blauwe passen zijn alle 4 
dagen geldig. 

 
Vrijdag 29 okt. Wel CoronaCheck en blauwe deelnemerspas-

controle.  
 
Voor de CoronaCheck heeft u het volgende nodig: 
 
1. Telefoon met de CoronaCheck-app en uw ingeladen test-, vaccinatie-, 
of herstelbewijs. 2. Een geldig identiteitsbewijs, het is verplicht om je te 

identificeren bij de ingang ter controle van de CoronaCheck-app. Een        
geldige papieren versie wordt ook geaccepteerd. Indien u klachten heeft, 
wordt u verzocht thuis te blijven. 
 
Vrijdag 29 okt. 
 
06.30 tot 10.00  Opbouw 
06.30 tot 07.30 Toegang met uw voertuig.  
   Inrijden Hal 3 : deur 207, u volgt route 200 
   Inrijden Hal 4 : deur 205, u volgt route 200 
   Uitrijden Hal 4: deur 303 
 
07.30 uur  Alle voertuigen uit de hallen.    
   Laaddeuren gaan dicht. Let op: uitrijden ALLEEN via 

hal 4, deur 303 (alleen uitgang).  
tot 09:30 uur  U mag door deur 303 niet teruglopen naar binnen, 

maar wel via deur 205 of 207.  
 
Vanaf 09.30 uur Toegang Jaarbeursgebouw alleen via entree 

Oost/West (CoronaCheck), dan doorlopen naar  
   hal 3, hoofdingang Eurospoor. Hier vindt blauwe 

deelnemerspascontrole plaats. 
 
Vanaf 07.30 wordt begonnen met het uitrollen en plaatsen van vloerbe-
dekking. Omdat u met uw voertuig het tapijt onherstelbaar kunt bescha-
digen, dient u uw voertuig voor 07.30 uit de hallen te rijden. Indien u 
toch over het tapijt rijdt, wordt u voor de schade aansprakelijk gesteld. 
Tussen 07.30 uur en 10.00 uur kunt u natuurlijk wel gewoon doorgaan 
met het opbouwen en inrichten van uw stand. In verband met de 
schoon-maak mogen er echter geen materialen meer in de gangpaden 
staan. 
 
Uitleg deelnemerskaart met foto / opbouwkaart 
Met uw deelnemerspas kunt u ook op- en afbouwen en heeft u geen 
opbouwkaart nodig. Maar indien u gedurende de op- en afbouw extra 
krachten nodig heeft die verder niet aan het evenement deelnemen kunt 
u voor deze extra krachten gratis op- en afbouwpassen aanvragen. Deze 
passen zijn alleen geldig op donderdag 28 oktober de gehele dag en 
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zondag 31 oktober vanaf 17.00 uur.  
Voor deze passen zijn geen pasfoto’s nodig. Wel dient u ons de namen 
door te geven van diegenen die een op- en afbouwpas zullen ontvangen. 
 
Voor het betreden van de hal gedurende de beursdagen dient u in het 
bezit te zijn van een deelnemerskaart met pasfoto. In uw en ons belang 
hebben medewerkers van EUROSPOOR de opdracht tijdens de beurs, 
niemand zonder deelnemerskaart binnen te laten. Vergeet u dus niet deze 
kaart zichtbaar te dragen! 
 
Er mogen geen vrachtwagens of losgekoppelde trailers op het parkeer-
terrein achtergelaten worden. Deze zullen worden verwijderd en de 
kosten hiervan zullen worden doorberekend aan u. 
 
Het is verboden voertuigen zodanig te parkeren dat de toegang tot de 
hallen belemmerd wordt. Door de hoge concentratie van deelnemers op 
vrijdagmorgen geldt hier vooral dat u zo snel mogelijk uw voertuig naar 
buiten rijdt om uw collega's ook de gelegenheid te geven uit te laden. Dit 
betekent dus: naar binnen rijden, voertuig uitladen en meteen wegrijden. 
Niet harder dan STAPVOETS rijden. Dit voorkomt schade aan personen 
en gebouwen (waarvoor u dan aansprakelijk gesteld wordt). 
 
Uw afval van opbouw, afbraak en lege verpakkingen 
 
Elke deelnemer, commerciëel of niet commerciëel (clubs, exposanten), is 
verplicht zijn afval zelf mee terug te nemen. Men mag het afval nergens 
in de vuilnisbakken of kliko's deponeren of zomaar achterlaten. Bij de 
opbouw, afbouw en gedurende de beursdagen wordt er door 
milieucontroleurs op toegezien dat er geen afval gedeponeerd wordt. De 
stelregel is: "Verpakkingen die u mee brengt neemt u ook mee terug".  
 
Brandweer- en andere veiligheidsvoorschriften staan niet toe dat 
geduren-de de beurs in of bij de stand of in de hallen emballage bewaard 
wordt.  
 
De deelnemer mag op de laatste dag (afbouwdag) de hal alleen verlaten 
als hij/zij de ruimte die hij/zij gehuurd of toegewezen heeft gekregen in 
dezelfde staat achterlaat als bij aanvang. Wij ontkomen er niet aan u een 

narekening te sturen indien u toch afval achterlaat. U kunt tegen betaling 
uw afval laten afvoeren. Wilt u hier gebruik van maken, meldt u dit dan 
op het managementkantoor tijdens de opbouwdagen. 
 
Opbouw 
De plaats van de stands is op de vloer gemarkeerd in de kleur: BLAUW. 
Wijkt u beslist niet af van de aangegeven markeringen. U wordt verzocht 
de stand niet groter of KLEINER te maken dan overeengekomen. 
 
Er worden door de organisatie geen karretjes e.d. voor het transport van 
materialen beschikbaar gesteld. Het is niet toegestaan lege containers 
van onze toeleveranciers voor dit doel te benutten. Transportmateriaal 
zult u zelf moeten meebrengen. Op de vastgestelde tijden kunt u 
overigens tot vlakbij uw standplaats de hal inrijden. 
  
Het is niet toegestaan na opbouw transportmateriaal in de hallen achter 
te laten. We proberen de beurs er netjes te laten uitzien en dit doet 
afbreuk aan het geheel. Aanhangwagens mogen daarom niet in de hallen 
blijven staan gedurende de beurs, maar dienen terug naar huis 
meegenomen te worden of geplaatst te worden bij het hotel. 
 
In de gangpaden mogen geen materialen, apparatuur, uit te pakken 
goederen,  emballage, etc. worden geplaatst. Het is verboden in de 
kabelgoten en putten afvalstoffen, vuilnis e.d. te deponeren. 
 
Deelnemers op de modelspoormarkt is het niet toegestaan zelf mee-
gebrachte tafels, vitrines, rekken e.d. op te stellen (zie overeenkomst). 
 
Draagt u op de opbouwdag ook uw deelnemerskaart (of op- en  
afbouwpas). Zo bent u gelegitimeerd en voorkomen wij dat er lieden  
rondlopen die daar niets te zoeken hebben. Nogmaals, zonder 
deelnemerskaart wordt u niet toegelaten.  
 
Indien u zware goederen te vervoeren heeft, wordt u aangeraden deze op 
donderdag te brengen. Het is niet zeker dat u op vrijdag nog (ver) in de 
hal kunt komen met uw voertuig in verband met reeds geplaatste 
modelbanen en dergelijke. Door de CoronaCheck verwachten we 
tijdsdruk. 
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Gehuurde stands 
De standbouwer zal al op woensdag met de bouw van de stands 
aanvangen. Dat betekent dat diegenen die een kant-en-klare stand 
gehuurd hebben op donderdagmorgen om circa 10.00 uur hun stand 
kunnen gaan inrichten (zoals u weet heeft u op donderdag daarmee tot 
20.00 uur de tijd en op vrijdag van 06.30 uur tot 10.00 uur).  
Wij verzoeken u donderdag vóór 12.00 uur te controleren of uw stand 
gebouwd is conform uw bestelling. Na dat tijdstip is de standbouwer niet 
meer aanwezig om eventuele fouten te herstellen. 
 
Veiligheid elektrische installaties  
Veiligheid voor deelnemer en publiek is zeer belangrijk. Als het gaat om 
de elektrische installatie in uw stand bestaan er aanzienlijke risico’s ten 
aanzien van de veiligheid. Veel gemaakte fouten, waarop door de 
technische dienst extra zal worden gelet zijn de volgende: 
 
 Het gebruik van zogenoemd ‘tweelingsnoer’ of soortgelijk luidspreker-

snoer is niet toegestaan voor 230 volt- en halogeenverlichtings-
installaties. Ook niet bij 12 volt halogeenverlichting.  

 Alle verlichtingsarmaturen moeten zijn aangesloten met een snoer 
voorzien van een aardleiding. Deze aardleiding moet ook zijn 
aangesloten. 

 Contactdozen en stekkers moeten zijn voorzien van randaarde.  
 1x Verlengen vanuit de voeding is maximaal toegestaan. 
 Kroonsteentjes niet gebruiken. 
 Het aansluiten van geheel opgerolde haspels geeft warmteont-

wikkeling en daarom dient u in dat geval de haspel geheel of voor een 
groot deel af te rollen.  

 Elektrische leidingen mogen nooit op de gangpaden liggen of boven 
gangpaden hangen, maar dienen altijd binnen uw standruimte te 
blijven. 

 Gebruik alleen maar gekeurd materiaal (CE keurmerk). 
 Voor meer informatie kunt u bij service@jaarbeurs.nl de 

‘aansluitvoorwaarden’ opvragen. 
 
Uitgifte van materialen (tafels, stoelen en dranghekken). 

- Op donderdag van  10.00 – 20.00 uur 
- Op vrijdag van  06.30 – 08.00 uur 
 
Vooraf bestelde tafels en stoelen zijn ter hoogte van de infobalie in hal 3 
af te halen (zie plattegrond) door de vertegenwoordiger van uw stand. 
Hij/Zij dient zich te kunnen legitimeren en een formulier van ontvangst te 
tekenen, waarna de materialen kunnen worden uitgeleend. Beheert u 
deze materialen zo goed mogelijk. U bent verantwoordelijk voor 
eventuele schade. 
 
Bestelde dranghekken zelf pakken 
Clubs en exposanten mogen zelf de bestelde dranghekken uit de 
container nemen. Op de plattegrond ziet u waar in de hallen dat is. 
Uiteraard pakt u niet meer dan het bestelde aantal. Mocht u toch meer 
stuks nodig hebben, dan verzoeken wij u dit met onze organisatie te 
overleggen. Bij de afbouw op zondag brengt u de dranghekken weer naar 
de plek waar u deze heeft afgehaald.  
 
Bestelde vitrines en kasten staan reeds op uw standplaats. Ook hier 
geldt dat u voor breuk verantwoordelijk bent. 
 
LET OP: Datgene wat u besteld heeft, staat op de nota vermeld of in een 
brief. Houd er tevens rekening mee dat wij geen voorraad aanhouden van 
tafels en stoelen, nabestellen op de beursvloer is nauwelijks mogelijk. 
 
Tafels of kramen mogen niet worden bekleed met papier. 
Brandweervoorschriften vereisen verder dat de bekleding van afgerokte 
tafels niet lager dan ca. 10 cm boven de grond mag hangen.  
 
Verwarming 
Als gedurende de opbouwperiode alle deuren openstaan zal de verwar-
ming niet aangaan. Wij verzoeken u daarvoor begrip te hebben. Afhan-
kelijk van het weer kan het dus koud zijn in de hallen. Wij verzoeken u 
daarmee rekening te houden. Het is belangrijk dat vrijdagmorgen zo snel 
mogelijk alle auto's uitgeladen zijn en uit de hallen weg zijn, zodat de 
deuren dicht kunnen (blijven) en er zo weinig mogelijk warmte verdwijnt. 
 
Vrijdagopenstelling 
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Van 10.00 tot 18.00 uur wordt het evenement voor het publiek openge-
steld.  
 
Het is niet toegestaan tijdens de beurs goederen aan of af te voeren. 
Let u ook op het volgende: 
* houd met uw promotiemateriaal rekening met buitenlandse bezoekers. 
* zorgt u dat u etens- en drinkwaren voorhanden heeft (maar nuttig 
   geen consumpties in het aangezicht van de bezoeker) 
*  brengt u geen drank en etenswaren buiten uw presentatie of stand  
*  zorg dat u voldoende wisselgeld heeft 
*  blijf alert op diefstal en vals geld 
*  geld pinnen is niet meer in de Jaarbeurs mogelijk. Dit kan wel op het  
    station. 
 
U wordt verzocht op vrijdag om 18.00 uur uw activiteiten stop te zetten 
en zo spoedig mogelijk de hallen te verlaten. De bewaking van de Jaar-
beurs betreedt daarna de hallen. Gedurende donderdag, vrijdag en 
zaterdagnacht is er professionele bewaking in alle hallen. 
 
Zaterdag en zondag: DEELNEMERSINGANG.  
Zie de plattegrond hiernaast. 
 
Bij de entree van het gebouwencomplex vindt CoronaCheck plaats. 
De hallen worden  om 08.45 uur opengesteld voor deelnemers. Vanaf 
08.00 uur vindt pascontrole plaats. Daarom is het raadzaam eerder dan 
08.45 aanwezig te zijn, zodat u na controle om 08.45 direct als groep 
naar binnen kunt. De deelnemersingang is bij hal 2 De pascontrole vindt 
plaats bij de deuren richting hal 2.  

 

U kunt dan alleen via de deelnemersingang de hallen betreden, dus niet 
via de laaddeuren of bezoekersingang.  
 
LET OP: De deelnemerspassen zijn persoonsgebonden. Indien u uw eigen 
pasjes aan anderen verstrekt wordt deze terstond ingenomen en worden 
u en deze persoon niet meer toegelaten als deelnemer. Indien u ons  
confronteert met nieuwe deelnemers tijdens de ingangscontrole, kan 
alleen nog toegang verleend worden na aanmaak van een deelnemers-
pas. Kosten € 30,00.  
 
U wordt verzocht op zaterdag om uiterlijk 17.45 uur de hallen weer 
verlaten te hebben. 
 
Openingstijden voor publiek: vrijdag 10.00 – 18.00 uur, zaterdag 09.30 
– 17.30 uur en zondag 09.30 – 17.00 uur. 
 
AFBOUW 
 
Tafels, stoelen en dranghekken 
Op zondag vanaf 17.00 uur (en niet eerder) begint de afbouw en dient al 
het gehuurde meubilair teruggebracht te worden naar de plek waar u het 
heeft afgehaald. Daar zal na inlevering van het onbeschadigde meubilair 
de borg contant worden terugbetaald. Indien wij personeel moeten 
inschakelen om uw achtergelaten meubilair en dranghekken te verza-
melen moeten wij u dit helaas in rekening brengen cq. worden de kosten 
hiervan ingehouden op uw vergoeding. 
 
Ook clubs, exposanten en niet-commerciële deelnemers, die meubilair en 
dranghekken ter beschikking gesteld hebben gekregen, dienen deze te 
retourneren op zondagavond.  
 
Op zondag worden vanaf ca. 17.15 uur de kleine deuren geopend en om 
17.30 de grote laaddeuren.  
Het is deelnemers niet toegestaan zelf de deuren te openen (alarm). Om 
u de gelegenheid te geven sneller de hallen te kunnen verlaten zullen wij 
zoveel mogelijk laaddeuren openstellen. Het toezicht zal daardoor beperkt 
zijn hetgeen betekent dat u zelf goed op uw goederen dient te letten en 
niet uw stand (tijdelijk) onbeheerd laat. 
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Bij de afbouw is een borg niet nodig. Afbouwverkeer is direct na sluiting 
welkom via aanrijroute 200. Voertuigen die zich te vroeg melden worden 
niet tot het terrein toegelaten. Het is niet toegestaan op de openbare 
weg te parkeren of daar te wachten tot u het terrein op kan. De 
openbare weg dient te allen tijde vrij te blijven. 
 
Afbouwen in de hallen kan zondagavond van 17.00 - 22.00 uur.  
 
DIVERSEN 
 
Verlichting: Fotografen willen graag voldoende licht om een goede foto 
te kunnen maken (zonder flits). Alle modelbanen hebben daarom eigen 
verlichting nodig. 
Roken: kan eventueel buiten bij de hoofdentree (niet pal voor de ingang). 
Binnen en in de hallen van het Jaarbeurscomplex is het niet toegestaan.  
Folders: Uw foldermateriaal kan alleen vanaf uw eigen stand uitgedeeld 
worden. Dus niet in de gangpaden en zeker niet bij de ingang van de 
hallen en de centrale entree. 
Commerciële activiteiten 
Wellicht ten overvloede maken wij modelspoorclubs en andere niet-
commerciële deelnemers erop attent dat het niet toegestaan is tijdens 
het evenement commerciële activiteiten, in welke vorm dan ook, te ont-
plooien. Verkoop in het algemeen, uitdelen van folders en/of het 
ophangen van borden met reclames voor derden is in geen geval 
toegestaan. Doet u dit toch dan zal EUROSPOOR u terstond aanmerken als 
een commerciële deelnemer en als zodanig behandelen en berekenen.   
 
Langs de gangpaden geplaatste vuilnisbakken (kliko’s) en meubilair 
Het is vanzelfsprekend niet toegestaan de door Eurospoor langs de paden 
geplaatste vuilnisbakken en banken te verplaatsen of te benutten voor 
eigen doeleinden. Vergeet niet om elke dag uw afval mee naar huis te 
nemen; dit voorkomt onnodige irritaties. 
 
Beursgidsen van derden 
Het kan zijn dat door uw vermelding in onze beurscatalogus en op onze 
website, u na de beurs inschrijfformulieren zou kunnen ontvangen van 
verkopers van zogenaamde “expo-gidsen” (expo-guides). Wij hebben 
niets met deze organisaties te maken en adviseren u daar niet op in te 

gaan. Let op dat als u deze formulieren ondertekend retourneert, de 
mogelijkheid bestaat dat u een (meerjarig) contract gesloten heeft dat 
beslist niet vrijblijvend is. 
 
Aansprakelijkheid 
Er is op donderdagnacht, vrijdagnacht en zaterdagnacht bewaking in de 
hallen. Het deelnemen aan het evenement is echter geheel voor eigen 
risico van de participant. De organisatie is niet aansprakelijk voor eniger-
lei schade ontstaan aan deelnemers en/of goederen van deelnemers.  
Handhaving orde 
Het is niet toegestaan bezoekers in de voor deelnemers bestemde  
ruimte(n) toe te laten. De organisatie is bevoegd om tegen een deelne-
mer, zijn personeel, personen die voor hem of in zijn opdracht werkzaam 
zijn en houders van aan hem verstrekte deelnemerskaarten die (1) door 
of namens de organisatie verstrekte aanwijzingen niet opvolgen of (2) 
zich schuldig maken aan diefstal zonder gerechtelijke tussenkomst een of 
meer van de navolgende voorzieningen en maatregelen, zonodig op 
kosten van de deelnemer te treffen: 
 
a. Aan hem verstrekte deelnemerskaarten te doen intrekken en de  
     betrokkene(n) de toegang tot de beurs te ontzeggen. 
b. Zijn stand cq. presentatie te doen sluiten of geheel of gedeeltelijk te  

doen ontruimen en over de vrijgekomen of niet-bezette ruimte te 
     beschikken. 
c. De tentoongestelde goederen, zomede al hetgeen door de deelnemer 

is opgebouwd of aangebracht onder zich te houden en op te slaan, 
     een en ander op kosten en voor risico van de deelnemer, zonder dat  
     deze recht kan doen gelden op enige restitutie van reeds betaalde 
     bedragen of - recht kan doen gelden op te ontvangen bedragen (bij    
      modelspoorclubs en exposanten) cq. schade, in welke vorm of uit 
     welke oorzaak die ook mocht zijn geleden en onverminderd de door 
     hem jegens de organisatoren aangegane verplichting. 
d. De organisatie doet van diefstal altijd aangifte bij de bestemde en 
     daarvoor bevoegde autoriteiten. In alle gevallen waarvoor in dit 
     schrijven geen regelingen genoemd zijn, beslist EUROSPOOR. 
 
WIJ WENSEN U VEEL SUCCES TOE OP EUROSPOOR2021. 
EUROSPOOR, Leo en Chitra Hendriksen 


