Informatie Standhouders Non-Food
Tijdens het weekend van 16 en17 juni 2018 organiseert het Vliegend Museum Seppe de
derde editie van klassieke auto’s en vliegtuigen (Classic Cars & Aeroplanes) op Breda
International Airport.
Als u geïnteresseerd bent om deel te nemen aan Classic Cars & Aeroplanes 2018, treft u
onderstaand nuttige informatie aan.
Dit betreft alleen non-food verkoop.
Wilt u eten en/of drinken verkopen, neem dan contact op met pr@luchtvaartmuseum.nl.
Praktische informatie:


















De prijs van een standplaats is € 60,- voor het gehele weekend.
Een standplaats heeft een maximale grootte van 4x3 meter
De plaats is in het algemeen buiten op het gras.
Binnen in de hangars hebben wij beperkte mogelijkheid.
Voor de inrichting kunt u desgewenst een kraam van 4 meter lengte huren.
De kosten van de huur zijn € 10,-. De kraam is voorzien van een bovenzeil.
Een achterzeil is beschikbaar tegen een meerprijs van € 5,De prijzen zijn inclusief BTW.
U kunt een reservering maken via de website www.cca-seppe.nl.
Bij aanmelding krijgt U een factuur van € 50,- als vooruitbetaling. Bij ontvangst van de
betaling is de reservering definitief.
Tafels en stoelen zijn niet inbegrepen
Polsbandjes voor twee personen zijn bij de prijs inbegrepen. Het is verplicht deze te
dragen
Standplaatsen worden aangewezen door de marktmeester van het Vliegend Museum
Seppe.
Opbouw van de stand is mogelijk vanaf vrijdagmiddag 15:00 uur, of op zaterdag en
zondag vanaf 07:30 uur.
De bijeenkomst is open voor publiek op zaterdag en zondag van 10:00 – 18:00.
Auto’s (tenzij klassiek) dienen vanaf 10:00 uur buiten het vliegveld te worden
geparkeerd. Parkeerkaarten zijn beschikbaar.
De organisatie neemt contact met u op omtrent de voorwaarden voor food verkoop.

Catering:



Vrijdagavond, zaterdag en zondag is er op het vliegveld eet- en drinkgelegenheid.
Zaterdagavond na 18:00 uur is er een besloten feest/BBQ voor deelnemers aan de autoen vliegtuigshow, standhouders en genodigden. Inschrijven voor tickets voor de BBQ (@
€18,00 p.p.) kan via de website.

Overnachting:
Op de website komt/is informatie beschikbaar over hotels, die
deelnemers/standhouders korting verlenen via een kortingscode. Desgewenst is
camper/tent mogelijk.

In de crewroom van het Vliegend Museum Seppe is zaterdag en zondag een
ontbijtservice @ € 7,00 p.p., vanaf 07:00 uur tot 08:30 uur.
Gebakken ei met of zonder spek
krentenbrood
bruine broodjes/brood/ met kaas-vleeswaar-zoetigheid
beschuit / ontbijtkoek
koffie/thee/melk/jus d’orange onbeperkt.


Verdere informatie:


nadere informatie kunt u aanvragen via pr@luchtvaartmuseum.nl
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