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Informatie en regels voor Standhouders Food en non-Food 
 
Tijdens het evenement op 16 en17 juni 2018 organiseert het Vliegend Museum Seppe de vierde 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. 
 
Informatie voor Food én non-Food: 

 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. 
 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 webshop op http://cca-seppe.nl/kraampjes/ 
 U krijgt 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 uur. 
 Auto’s (tenzij klassiek) dienen vanaf 10:00 uur buiten het vliegveld te worden geparkeerd. Parkeerkaarten 

zijn beschikbaar. 
 Er is geen faciliteit voor afvoer van afval. Afvoer van afval dient door standhouder zelf verzorgd te worden. 
 

Informatie voor Food: 

 Op het evenement wordt voor alle Food gebruik gemaakt van muntjes. Het gebruik van andere 
betaalmiddelen is niet toegestaan. 

 Bezoekers kunnen muntjes kopen bij één van de twee kassa’s op het terrein.  
 De waarde van één muntje is € 0,75 
 Muntjes kunt u te allen tijde bij de marktmeester inleveren tegen contant geld of bankoverschrijving. 
 Bij de inlevering van de muntjes door standhouders wordt ten behoeve van de organisatie van 

Classic Cars & Aeroplanes een bedrag van 10% van het ingeleverde bedrag ingehouden. 
 Voor Food worden geen standplaatskosten in rekening gebracht. 

Food standhouders betalen door de afdracht van 10% van hun omzet. 
 Wél voor een eventueel gebruik van kraam (€ 10,-) of achterzeil (€ 5,-). 
 

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 het evenement, standhouders 

en genodigden. Inschrijven voor tickets voor de BBQ (@ €18,00 p.p.) kan via de website. 
 
Overnachting: 
 Op de website is informatie beschikbaar over hotels, die deelnemers/standhouders korting verlenen via een 

kortingscode. 
 Op het vliegveld is een beperkte mogelijkheid voor plaatsen van camper of tent. Alles in overleg met de 

Marktmeester  
 In de crewroom van het museum is zaterdag en zondag een ontbijtservice à € 7,00 per persoon. 
 Vanaf 7.00 uur tot 8.30 uur. 
 Het ontbijt bestaat uit onder andere broodjes, gebakken ei, koffie, thee, melk, jus d’orange.  
 
Verdere informatie:  
 nadere informatie kunt u aanvragen via pr@luchtvaartmuseum.nl 
 De marktmeester houdt toezicht op het naleven van de regels. 
 Overtreding kan, in het uiterste geval, verwijdering van het terrein tot gevolg hebben.  


