
OCV trucks  Oldtimer Contactgroep Veluwe 

Merk: ………………………. Type: ………………….  Vermogen: …….…(pk), 
kenteken: …..  …..  …..   Bouwjaar:  ……………….    In bezit sinds  ………… (jaar) 

Deze truck is van: 

Naam:  ………………………………………………………………………… 

Adres: …………………………………………………………………………. 

Postcode+plaats:  ……………………………………………………………. 

Deze eerste eigenaar was …………………….. (naam)  …………………………. (plaats) 

Navolgende  eigenaars zijn geweest: 

1. ………………………………………

2…………………….. ………………………. 

Gerestaureerd in  ….…….. (jaartal)  door ………………………………. 


                 			 

OCV trucks  Oldtimer Contactgroep Veluwe 

                                                                                                                                          	Upload hier foto van Uw truck (rechts voor)		





















Merk: ………………………. Type: ………………….        Vermogen: …….…(pk),       kenteken: …..  …..  …..	  Bouwjaar:  ……………….    In bezit sinds  ………… (jaar)

Deze truck is van:

Naam:  …………………………………………………………………………

Adres: ………………………………………………………………………….

Postcode+plaats:  …………………………………………………………….



Deze eerste eigenaar was …………………….. (naam) …………………………. (plaats)

Navolgende  eigenaars zijn geweest:  

1. ………………………………………  	     

2…………………….. ……………………….     

Gerestaureerd in  ….…….. (jaartal)  door ……………………………….				



AANMELDINGSFORMULIER     Oldtimer Truckshow    (OTS 2023) 

Ik wil graag deelnemen aan de Oldtimer Truck Show te Stroe op 1 juli 2023.

Naam: ………………………………………………………..

Plaats: …………………………………………………………                                                            

Tel. nr.  mobiel………………………………

E-mail:………………………………………………………………………

Kenteken:  ………………………..

Met aanhangwagen of oplegger		Ja……….		Neen……………

Komt  met meerdere voertuigen, dan dit formulier opnieuw en afzonderlijk invullen.



DEELNAME INFORMATIE                                             

Vanwege onkosten terrein, voorzieningen, herinnering en vele andere onkosten vragen we een vergoeding van:

auto met chauffeur en na afloop een unieke herinnering	€  40,00

Uw inschrijving wordt definitief indien uw betaling is ontvangen op onze rekening:

NL 74 RABO 0309299810 onder vermelding van deelname OTS 2023.

Bij betaling vermelden het kenteken van Uw truck(s).

Na ontvangst betaling ontvangt u per mail nadere informatie.

Tevens is er een terreingedeelte beschikbaar met geladen voertuigen waarop niet rijdbare, ongerestaureerde of wrakvoertuigen staan. Deelname in overleg.

· De voertuigen worden op deelnemersnaam of bedrijfsnaam naast elkaar geparkeerd.

· Aankomst vrijdag mogelijk na 13.00 uur, overnachten kan op terrein.

· Aankomst  zaterdag voor 9.30 uur, vertreksignaal om 16.00 uur. 

· Te late aankomst wordt afzonderlijk geparkeerd 

· Vertrek niet toegestaan voor 16.00 uur.

Het terrein is open voor publiek vanaf 9.30 tot 16.00 uur. 			      5 min. lopend vanaf parkeerterrein.  Gratis Entree.  



	

									



VRAGENLIJST t.b.v. organisatie																	Ja/Neen

A.	 Komt u op vrijdagmiddag uw auto brengen?				………..

B.	Brengt u met een moderne truck uw showtruck?				 ……….

C.	Wilt u overnachten op het terrein in eigen auto? 				………..	Hoeveel voertuigen 	…………… (tenten/caravans niet toegestaan)				Nabij gelegen zijn diverse campings, informeer naar mogelijkheden.



Naast onze oldtimer truckshow bieden we de navolgende mogelijkheden:

1.	Komt u met een geladen voertuig met ongerestaureerde lading?		……….	

2.	Wilt u gebruik maken van verkoopterrein ongerestaureerde voertuigen?	……….	(deelnamekosten per (geladen) voertuig in overleg.				

3. 	Wilt u gebruik maken van demoterrein nieuwe voertuigen? 		……….	Zo ja, aangeven hoeveel auto’s.  Prijs op aanvraag.

5.	Wilt u gebruik maken van demoterrein laadwerktuigen en andere?	……….	Zo ja, aangeven waarmee en aantal. Prijs op aanvraag.

6.	Komt u als bezoeker met een blauwe kenteken luxe auto?			………..



BEZOEKERS

Parkeren bezoekers € 2,00 op aangewezen terrein. Parkeren langs de weg wordt beboet door de politie. Bezoekers blauwe kentekenplaten op luxe auto’s  gratis op showterrein.





De organisatie is in handen van stichting OCVtrucks.nl:

Wim van den Brink  06 53316190 en Gert Kattenberg 06 53963562.		    Mail uw vragen naar: info@ocvtrucks.nl of raadpleeg: www.ocvtrucks.nl
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AANMELDINGSFORMULIER     Oldtimer Truckshow    (OTS 2023)  

Ik wil graag deelnemen aan de Oldtimer Truck Show te Stroe op 1 juli 2023. 

Naam: ……………………………………………………….. 

Plaats: …………………………………………………………                                                             

Tel. nr.  mobiel……………………………… 

E-mail:……………………………………………………………………… 

Kenteken:  ……………………….. 

Met aanhangwagen of oplegger  Ja……….  Neen…………… 

Komt  met meerdere voertuigen, dan dit formulier opnieuw en afzonderlijk invullen. 

 

DEELNAME INFORMATIE                                              

Vanwege onkosten terrein, voorzieningen, herinnering en vele andere onkosten vragen we 
een vergoeding van: 

auto met chauffeur en na afloop een unieke herinnering €  40,00 

Uw inschrijving wordt definitief indien uw betaling is ontvangen op onze rekening: 

NL 74 RABO 0309299810 onder vermelding van deelname OTS 2023. 

Bij betaling vermelden het kenteken van Uw truck(s). 

Na ontvangst betaling ontvangt u per mail nadere informatie. 

Tevens is er een terreingedeelte beschikbaar met geladen voertuigen waarop niet rijdbare, 
ongerestaureerde of wrakvoertuigen staan. Deelname in overleg. 

- De voertuigen worden op deelnemersnaam of bedrijfsnaam naast elkaar 
geparkeerd. 

- Aankomst vrijdag mogelijk na 13.00 uur, overnachten kan op terrein. 
- Aankomst  zaterdag voor 9.30 uur, vertreksignaal om 16.00 uur.  
- Te late aankomst wordt afzonderlijk geparkeerd  
- Vertrek niet toegestaan voor 16.00 uur. 

Het terrein is open voor publiek vanaf 9.30 tot 16.00 uur.          
5 min. lopend vanaf parkeerterrein.  Gratis Entree.   

 



VRAGENLIJST t.b.v. organisatie 
Ja/Neen 

A. Komt u op vrijdagmiddag uw auto brengen? ……….. 

B. Brengt u met een moderne truck uw showtruck?  ………. 

C. Wilt u overnachten op het terrein in eigen auto? ………..
Hoeveel voertuigen  …………… (tenten/caravans niet toegestaan)
Nabij gelegen zijn diverse campings, informeer naar mogelijkheden.

Naast onze oldtimer truckshow bieden we de navolgende mogelijkheden: 

……….

……….

……….

1. Komt u met een geladen voertuig met ongerestaureerde lading?

2. Wilt u gebruik maken van verkoopterrein ongerestaureerde voertuigen?
(deelnamekosten per (geladen) voertuig in overleg.

3. Wilt u gebruik maken van demoterrein nieuwe voertuigen?Zo ja,
aangeven hoeveel auto’s.  Prijs op aanvraag.

4. Wilt u gebruik maken van demoterrein laadwerktuigen en andere?Zo ja, 
aangeven waarmee en aantal. Prijs op aanvraag.

5. Komt u als bezoeker met een blauwe kenteken luxe auto? ……….. 

BEZOEKERS 

Parkeren bezoekers € 2,00 op aangewezen terrein. Parkeren langs de weg wordt 
beboet door de politie. Bezoekers blauwe kentekenplaten op luxe auto’s  gratis op 
showterrein. 

De organisatie is in handen van stichting OCVtrucks.nl: 

Wim van den Brink  06 53316190 en Gert Kattenberg 06 53963562. 
Mail uw vragen naar: info@ocvtrucks.nl of raadpleeg: www.ocvtrucks.nl 
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