Informatie 27e Oldtimer & Classic Beurs 2023.
Informatie:
-

Sportcentrum Leek.
Telefoon; 0594-512040. Voor beursinformatie 06-10568935.
E-mail: info@oldtimerleek.nl
Website: www.oldtimerleek.nl of www.sportcentrumleek.nl

Plaats:
-

Sportcentrum Leek, de Schelp 35, 9351 NV Leek.
Gemakkelijk bereikbaar vanaf de A7 tussen Drachten en Groningen. Sportcentrum
Leek wordt d.m.v. wegaanduiding aangegeven.
Plattegrond en routebeschrijving zijn bijgevoegd.

Datum:
-

Vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15 oktober 2023.

Openingstijden:
-

Vrijdag 17:00 tot 21:00 uur.
Zaterdag 10:00 tot 18:00 uur.
Zondag 10.00 tot 18:00 uur.
Voor deelnemers aan de beurs is de hal open vanaf 8:30 uur via de hoofdingang.

Opbouw:
-

Donderdag 09:00 tot 23:00 uur.
Vrijdag
09:00 tot 16;30 uur.
Andere tijden op afspraak.

Afbraak:
-

Zondag na 18:00 uur en op afspraak maandag tot 12:00 UUR.
Om 18:00 uur gaan de deuren van hal open voor het afvoeren van de voertuigen.
Eerst gaat al het rijdend materiaal eruit. Daarna kunnen de standhouders oprijden
om de stand te ontruimen.

Voorzieningen:
-

Uitstekende horecagelegenheid
5000 m2 gratis parkeergelegenheid bij de hal.
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Parkeren:
-

Parkeren voor deelnemers achter hal 1. Hier kunt u uw auto of aanhanger parkeren.
De op- en afritten naar de hal toe moeten tijdens de op- en afbouw van de beurs vrij
van voertuigen blijven.

Overnachten:
-

Er zijn standhouders die overnachten in hun camper of caravan op het parkeerterrein
van Sportcentrum Leek. Bij binnenkomst melden bij de leiding van Sportcentrum
Leek. Er wordt u dan een plaats toegewezen.

Bewaking;
-

Donderdag van 23:00 tot vrijdagmorgen 08:30 uur.
Vrijdag van 22:00 tot zaterdagmorgen 09:30 uur.
Zaterdag van 18:30 tot zondagmorgen 9:30 uur,
Tijdens de beurs zal er toezicht aanwezig zijn.
De geshowde modellen zijn voor eigen risico gestald.

Verzekering:
-

De verzekering tegen brandschade is afgesloten door de organisatie.
Voor alle voertuigen is het verplicht de accuklemmen los te koppelen. Dit i.v.m. de
brandveiligheid.
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